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1250 ioniseringsstav er  
en effektiv ionstav for 
tilslutning af generator 
HP 50 serien.

    

1250 giver effektfuld ionisering 
og kan tilsluttes generator 
sammen med andet  
ioniseringsudstyr.

    

1250 er en del af programmet med 

ionstave, der kobles på højspændings-

generatorer.

Elektroderne er meget holdbare.

De holder sig spidse og dermed god 

effekt.

Elektroderne er placeret med 10 mm 

afstand, så de giver max neutralise-

ring.

Kompakt og robust konstruktion,  

der tåler rengøring, da al elektronik  

er indstøbt.

Kan benyttes i miljøer til fødevare-  

og medicinindustrien.

Effektiv afstand op til 150 mm 

bedste afstand er 25 – 50 mm.

ANTI STATIC 
BARS 1250   

IONISERINGSSTAV     

        

specifikation

Længde: Total længde fra 60 – 6000 mm

 Aktiv længde er 70 mm mindre end total.

                        

Montering: M4 x 20 mm monteret 20mm fra hver ende og evt. i midten.  

 1250 S har bolte monteret i bagsidens spor.

                        

Kabel: Standard 2 m kabel i beskyttet flexslange.
 Længere kabel kan specificeres ved ordre. 

                        

Sikkerhed: Elektroder koblet via modstande, så stød undgås.

                        

Miljø: Tørt og oliefrit , max 50 °C ,  70% RH
                        

Tæthed: IP 66 
                        

Tilsluttes: Højspændingsgenerator HP 50 serien  
                        

Tilbehør: Luft tilslutnings udstyr for at forlænge virkningen 
 op til 500 mm afstand.  
 Udstyr, der aflæser status for funktionen.
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funktion:

1250 fungerer ved at en højspændingsgenerator genererer et elektrisk 

felt via elektroderne i ionstaven. Dette ioniserer luften foran staven 

med negative og positive ioner, der vil neutralisere statisk elektriske 

ladninger af modsat polaritet. Overskud af ioner vil neutralisere  

hinanden.

    

andre modeller:

1250-s
har M4 x 20 bolte mm monteret i et  

spor på bagsiden. Dette giver en let og  

flexibel montage.

1250
har M4 x 20 mm positioneret 20 mm  

fra hver ende og ved længere stave 

også i midten.

anti static bars IONISERINGSSTAV
1250  | 1250-s  
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