KONTROLA ELEKTROSTATYKI
W ŚWIATOWYM PRZEMYŚLE
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WPROWADZENIE
DO FRASER ANTI-STATIC

Fraser Anti-Static jest profesjonalnym producentem urządzeń elektrostatycznych.
Rozpoczął działalność w 1991. Ta specjalizacja pozwoliła skupić się na tym co jest
oczekiwaniem klienta. Dziś prezentuje szeroki wachlarz urządzeń, które zaprojektowano
do rozwiązywania wszystkich problemów - nie tylko do poprawy wydajności,
ale także pod względem niezawodności, łatwości użytkowania i opłacalności.

Fraser Anti-Static Techniques został dumnym
zwyciężcą otrzymując nagrodę 2015 Queen’s Award
dla przedsiębiorstw Wielkiej Brytanii
jako najwyższe wyróżnienie za sukcesy w biznesie.
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TECHNOLOGIA

Urządzenia Fraser Anti-Static Techniques stosują firmy produkcyjne
oraz jako OEM wszędzie gdzie występują problemy elektrostatyczne:
tworzywa sztuczne, opakowania, przewijanie, przemysł papierniczy,
farmaceutyczny, żywności, medyczny, tekstylny, elektroniczny, automotive,
- tak na prawdę wszędzie, gdzie w procesie występuję materiał nie przewodzący.
Urządzenia Frasera produkowane są w Wielkiej Brytanii.
Obsługa klienta jest świadczona bezpośrednio z siedziby fabryki
i przez dystrybutorów na całym świecie
Produkty firmy Fraser dzielą się na dwie główne technologie i siedem kategorii zastosowań.

TECHNOLOGIE:
Zaawansowane produktyserii DC
Co takiego zawierają?
• Inteligentne, wysokiej wydajności
neutralizatory elektrostatyczne,
zawierające wszystkie układy
elektroniczne i sterujące
w obudowie listwy zasilanej 24V DC

Tradycyjne neutralizatory elektrostatyczne AC
• Wykorzystują zewnętrzny
zasilacz wysokiego napięcia
do zasilania elektrod jonizacyjnych
w postaci listw, dmuchaw,
noży powietrznych, pistoletów, dysz.

• Nowoczesne Generatory HV
ładunku dodatniego i ujemnego,
do elektrostatycznego wytwarzania
tymczasowej przyczepności
materiałów w procesach przemysłowych
Zasilanie 90-230V AC lub 24V DC
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KATEGORIE APLIKACJI:
Eliminaca krótkiego zasiegu

Urządzenia z certyfikatem EX i ATEX i mierniki

Eliminacja ładunków elektrostatycznych
od 25mm do 150mm od produktu
przy prędkościach do 1500m / min.

Specjalne wymagania dotyczące obszarów
zagrożonych wybuchem spełniają certyfikowane
urządzenia elektrostatyczne ATEX i IECEx oraz jedyny narynku miernik.

Eliminacja dalekiego zasięgu

Generatory HV

Eliminacja ładunków elektrostatycznych
od 150mm do 1m od produktu
z naduchem lub bez.
Fraser oferuje najbardziej innowacyjny
i wszechstronny wybór listw
neutralizujących dalekiego zasięgu.

Korzystanie z generowania ładunku
do tymczasowego łączenia np. procesie IML
jest ważnym obszarem wzrostu w przemyśle.
Jest to innowacyjny czysty, bezpieczny,
szybki i niezawodny proces.

Eliminacja i czyszczenie

Pasywne Eliminatory Elekrostatyczne

Elektrostatyka i zanieczyszczenia
są ze sobą ściśle związane.
Fraser opracował szeroki zakres
urządzeń do walki z tym zjawiskiem:
pistolety, noże powietrzne, dysze
które neutralizują ładunek elektrostatyczny
i usuwają przyciągnięty kurz
oraz inne zanieczyszczenia.

Fraser był pierwszą firmą,
która skomercjalizowała szczotki antystatyczne
w aplikacjach przemysłowych.
Od tego czasu koncentrujemy się na produktach
o wyższej technologii, ale sprzęt pasywny
nadal odgrywa ważną rolę w wielu zastosowaniach
i nadal jest produkowany przez Frasera.

Standardy i Certyfikaty
Produkty firmy Fraser produkowane są w systemie jakości ISO9001,
a certyfikaty produktów obejmują certyfikaty CE, UL, CB, ATEX i IECEx.
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NEOS 12F

NEOS 12L
NEOS 20
ŚREDNI & DUŻY ZASIĘG

KRÓTKI ZASIĘG

NOWY WYMIAR KONTROLI
ELEKTROSTATYKI
Fraser był pionierem w użyciu 24V DC w technologii
eliminacji ładunków elektrostatycznych, wprowadzając
na rynek w 2011 roku listwę 3024. Te wiodące na rynku
produkty zostały połączone linię serii NEOS w 2015 roku.

DC ZASIĘG
& NEOS

Seria NEOS została zaprojektowana i opracowana,
aby sprostać rosnącym prędkościom produkcji
i wzrastającemu poziomowi elektrostatyki w przemyśle,
są listwy krótkiego, średniego, i dalekiego zasięgu,
radzące sobie z prędkościami do 1500 m / minutę.
Technologia NEOS wykorzystuje precyzyjny elektroniczny
system pomiarowy, działający bezpośrednio przez igły.
Listwy NEOS mierzą pole elektryczne i reagują, emitując
jony o przeciwnej polaryzacji, aby zneutralizować ładunek.
Jest to wielki postęp i wyznacza nowe standardy
w zakresie neutralizacji ładunków elektrostatycznych

AC = DOBRE rozwiązanie do:

5 KV

7 -9 KV

•

Malych odleglosci

•

Dużych odległości, ale tylko z powietrzem

•

Dodatkowy zasilacz i przewody

•

Dobra wydajność neutralizacji

•

Dobra jakość

DC = LEPSZE rozwiązanie do:
?

Małych i dużych odległości

?

Podłącz bezpośrednio do PLC lub 24 V DC

?

Więcej Mocy

?

Lepsza wydajność jonizacji

?

Wyższa jakość

?

Ulubieniec wśród niemieckich OEMs

?

Potentially lower cost

NEOS 30
JESZCZE WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ

3024

IONSTORM

Technologia DC stanowi ważny postęp w stosunku do tradycyjnej technologii prądu przemiennego. Umożliwia
zintegrowanie elektroniki i dostrajanie wyjścia jonizatora - pod względem kształtu fali, napięcia, częstotliwości,
sprzężenia zwrotnego i cyklu roboczego - uzyskując w ten sposób bardziej skuteczne neutralizowanie ładunku.
Listwy Fraser 24 V DC zostały zaprojektowane,
aby zapewnić odbiorcom przemysłowym najwyższą
jakość i wiodącą na rynku niezawodność.
Oprócz automatycznej inteligentnego trybu pracy,
listwy NEOS mają również ustawienia ręczne,
aby mogły działać jako konwencjonalne listwy DC.

NEOS 20

LISTWA 3014

NEOS 30

Debiut 2016 roku, model 3014, oferuje on wszystkie
zalety listwy 24 V DC, w kompaktowym rozmiarze.
Przy zaledwie 20 mm x 32,5 mm nadaje się do montażu
na maszynach w branży opakowań, tworzyw sztucznych
i poligrafii, gdzie przestrzeń często jest ograniczona.

NEOS 30 to najsilniejsza listwa serii NEOS, generuje napięcie
do 30 kV. Działa z podwójną siłą NEOS 20.
Została zaprojektowana do pracy w zakresie od 200 mm
do ponad 1 m i radzenia sobie z najtrudniejszymi problemami
elektrostatycznymi w przemyśle.

Podobnie jak w przypadku wszystkich listw 24 V DC Frasera,
3014 ma lokalny i zdalny monitoring pracy, i funkcję
"wyczyść mnie". Igły typu Tungsten zapewniają niezawodność
i niezrównaną trwałość w trybie 24/7.

NEOS 30 posiada wymienne emitery tungstenowe.

Działając przy napięciu 20 kV, bar NEOS 20 otwiera nowy sektor
w elektrostatyce - wysoka wydajność pracy przy odległościach
od 150 mm do 750 mm. Oferuje dwukrotnie wiekszą skuteczność
neutralizacji niż NEOS 12.

SYSTEM IONSTORM
Ionstorm, pulsacyjny system DC, to wszechstronny system kontroli
elektrostatyki stosowany w aplikacjach wielkopowierzchniowych
i wielo listwowych.

LISTWA 3024
Powstała w 2012 roku listwa 3024 szybko stała się
bestsellerem dla producentów maszyn i użytkowników
końcowych na całym świecie. Działa przy 10-11 kV,
jest kompaktowa, wydajna i ekonomiczna.
3024 są dostępne w dwóch wersjach:

Operator ma tu pełną kontrolę nad działaniem
systemu, może dostosować polaryzację, częstotliwość i moc
na panelu sterownika. Dwie lub więcej listw może być zasilanych
zewnętrznymi złączami. Ionstorm może być zasilany napięciem
115 V AC, 230 V AC lub 24 V DC.

• 3024F do aplikacji małego zasięgu, od 25 mm do 100 mm,
prędkości przekraczające 1000 m/minute.
• 3024L do aplikacji średniego zasięgu,
od 100 mm do 500 mm.

LISTWA NEOS 12
Podobnie jak w modelu 3024, inteligentny NEOS 12 jest dostępny
w dwóch wersjach, obydwa pracują przy napięciu 12 kV DC.
NEOS 12F przeznaczony jest dla odległości od 40 mm do 150 mm
i prędkości do 1500 m / minutę. Wydajność jest nawet o 250% większa niż 3024F.
NEOS 12L jest dla średnich odległości od 100 mm do 600 mm.
Wydajność jest zwykle o 200% większa niż 3024L.
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LISTWY
KRÓTKIEGO ZASIĘGU
Listwy neutralizujące Frasera małego zasięgu
wykorzystują najnowszą elektronikę,
aby zapewnić wysoką wydajność i ekonomiczną pracę.
Do wyboru są najnowsze 24-woltowe pręty 24 V DC
i bardziej tradycyjne listwy AC zasilane przez transformatorowe
zasilacze. Wszystkie listwy są pokryte żywicą epoksydową,
dzięki czemu nadają się do stosowania w żywności, medycynie,
farmacji i pomieszczeniach czystych.
Ta solidna konstrukcja z trwałymi emiterami zapewnia
długą żywotność i wysoką wydajność.

1250-S Static Eliminator Bar
Listwa 1250-S pracuje z zasilaczami serii HP.
HP jest szczególnie odpowiedni do zastosowań
z wieloma listwami. Listwy produkowane są
“na miarę” do długości maksymalnej 6m.

f
Listwy neutralizujące o krótkim zasięgu neutralizują elektrostatykę
w takich procesach jak: arkusze, wstęgi i innych w branży
tworzyw sztucznych, opakowań i przetwórstwa.
Idealny dystans to 20 - 150 mm od obiektu neutralizowanego.

w

fraser-antistatic.com

w

elektrostatyka.pl

3014 Bar

3024F

3014 to kompaktowa 24V DC listwa
stworzona jako alternatywa dla
tradycyjnych listw AC.

1100 Bar

NEOS 12F

24V DC zawiera elektronikę,
bez problemów zdaje egzamin
jako listwa krótkiego zasięgu.

1260 & 1265

To mini listwa neutralizująca,
Stosowana wszedzie tam gdzie
model 1250-S jest za duży.

Kompaktowa, do wysokich prędkości,
intelligentna reaguje na zmiany.
Klasa “premium” krótkiego zasiegu

EX1250

Kompaktowe, uniwersalne, idealne
do małych obiektów i przestrzeni.

Certyfikat ATEX, wysoka wydajność
Listwa do stref specjalnych Ex.

Porozmawiaj o swoich wymaganiach z ekspertem z Fraser.

Moc Neutralizacji

Zestawienie listw Fraser Anti-Static Krótkiego zasięgu

Inteligentne
Wzmocnienie

NTS
Zasięg i Prędkość
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LISTWY
DUŻEGO ZASIĘGU
Gdy wymagane jest szybkie i silne działanie z odległości do 1,5 m,
wymagana jest neutralizacja z dalekiego zasięgu.
Firma Fraser opracowała listwy antystatyczne w zakresie
od 100 mm do 1500 mm bez wsparcia powietrza,
dzięki czemu ideale są do przewijania, nawijania i aplikacji
o różnych geometriach, w których wymagana jest kontrola
na duże odległości. To pozwala nam zapewnić skuteczną
neutralizację źródła problemu jakim jest ładunek
elektrostatyczny.

3024L

Nasze dmuchawy i dysze umożliwiają to nawet wtedy,
gdy problem znajduje się w zamkniętym, trudno dostępnym
miejscu.
Aby uzyskać więcej informacji na temat odpowiedniego
rozwiązania eliminacji ładunków elektrostatycznych
o dużym zasięgu dla swoich potrzeb,
zadzwoń lub napisz e-mail.

NEOS 12L

Kompaktowy, zawiera elektronikę,
idealny do aplikacji od 100 mm
do 500 mm.

NEOS 20

NEOS inteligentne wzmocnienie
generuje napięcie 12 kV. Listwa
do aplikacji średniego zasięgu.

Zdominował cały nowy sektor rynku
pracując z napięciem 20 kV, stał się
bardzo silnym rozwiazaniem dla
śednich i dużych aplikacji.

Porozmawiaj o swoich wymaganiach z ekspertem z Fraser.

Moc Neutralizacji

Zestawienie listw Fraser Anti-Static Dużego Zasięgu

Inteligentne
Wzmocnienie

IONSTORM
Elastyczne i adoptowalne, w pełni
regulowane parametry wyjściowe

Zasięg i Prędkość

Listwy mogą być łączone szeregowo
aby skutecznie objąć zakres działania

w

fraser-antistatic.com

w

elektrostatyka.pl

NEOS 30
Najpotężniejsza listwa
elektrostatyczna Fraser
Dalekiego Zasięgu.
Skutecznie działa w zakresie
od 200 mm do ponad 1 metra.
Z wbudowaną interaktywną
inteligencją.
NEOS 30
jest bezkonkurencyjna w
jakości,
wydajności
i cenie.

2050 Blower
Kompaktowa dmuchawa powietrza
do zastosowan w procesach
technologicznych. Opcje wykonania:
250, 500, 750 i 1000 mm szerokości.

2010 Blower
Przemysłowa dmuchawa powietrzna
w opcji wykonania do 2 metrów.
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1250 Air Bar
Stosowana z powietrzem o niskim
cisnieniu, zwiększa efektywność
neutralizacji listwy typu 1250
do ponad 500 mm.
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USUWANIE KURZU
ORAZ CZYSZCZENIE
Kurz i zanieczyszczenie pyłem niekorzystnie wpływają na produkty i ich
jakość, powodując dodatkowe koszty w wielu procesach produkcyjnych.
Ładunki elektrostatyczne przyciągają niepożądane, unoszące się
w powietrzu zanieczyszczenia do produktu w wielu gałęziach przemysłu,
jak elektronika, druk, malarstwo, przewijanie, formowanie, farmaceutyka
i wiele innych.
Wentylatory i dmuchawy mogą być użyte do zneutralizowania ładunków
na produkcie, ale nie będą w stanie usunąć zanieczyszczeń.
Dzięki szerokiej gamie produktów silnego neutralizującego powietrza
firmy Fraser, jesteśmy w stanie zneutralizować elektrostatycznie produkt
oraz jednocześnie skutecznie usuwać wszelkie zanieczyszczenia.

4125 Pistolet powietrzny

Pistolety i dysze są idealne do
skutecznego i wymagającego
usuwania pyłu przy takich procesach
jak: przygotowanie części do malowania,
czyszczenie arkuszy do drukowania,
czyszczenie elektroniki i wyświetlaczy
podczas montażu.
Do większych aplikacji proponujemy
noże powietrzne dopasowane
do Państwa procesu i wymagań.
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4125 Airgun
4125 Przemysłowy Pistolet generuje
strumień zjonizowanego powietrza
od 5.2 do 5 Bar cisnienia dla
maksymalnej siły czyszczenia.

4400 Air Nozzle
Kompaktowa, wysokiej efektywości
dysza powietrzna, zawiera 1260
jednopunktowy emiter w tandemie
z płaską silną dyszą powietrzną.

4510 Air Jets
Stosowana w wielu aplikacjach,
zawiera emiter dalekiego zasiegu,
idealna do usuwania kurzu,
czyszczenia, separacji arkuszy.

Dostępny z górnym lub dolnym
przyłączem powietrza.

5100 Nóż powietrzny
Idealny do dużych elementów,
usuwa kurz i neutralizuje ładunki
elektrostatyczne zapobiegając
ponownemu ich przyciąganiu.

4600 Dysza Elastyczna
Elastyczna dysza typu pin-point,
precyzyjnie neutralizuje i czyści.

5500 Nóż powietrzny
Dużej wydajności, zasilany własną
dmuchawą, najsilniejszy nóż.
Neutralizuje i czyści w procesach
produkcji: szkła, wtrysku, karoserii,
i innych dużych obiektów.

IonTube

5500 napędzany dmuchawą idealny
jako duża instalacja, na przykładzie
przemysłu Automotive..

Zastosowanie IonTube

Zaprojektowana do instalacji w linii
pneumatycznego transportu.
Neutralizuje ładunki elektrostatyczne
tworzące zatory surowca w procesie.

w

Zastosowanie Noża 5500

fraser-antistatic.com

IonTube pracujący w linii transportu.
pneumatycznego surowca
do zasobnika.
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STREFA EX
WYKONANIE SPECJALNE
Niebezpieczne środowiska wymagają specjalistycznego
sprzętu spełaniającego certyfikat ATEX do wykrywania
i neutralizacji ładunków elktrostatycznych .
Fraser Anti-Static Techniques
opracował grupę prduktów EX.
Są to certyfikowane urzadzenia
do pomiaru i neutralizacji,
które doskonale się sprawdzają
w niebezpiecznym środowisku.
Ryzyko pożaru jest bardzo duże
wszedzie tam, gdzie stosowane
są palne rozpuszczelniki lub gazy.
Powlekanie, druk wklęsły, kleje,
produkty medyczne i inne.
Ładunek elektrostatyczny na filmie
może spowodować wyładowanie,
które zapali rozpuszczalnik,
powodując pożar lub wybuch.
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać
poradę w zakresie stref ATEX.

EX1250
Listwa Neutralizująca

Produkty do pomiaru i neutralizacji
ładunku elektrostatycznego Fraser
zapobiegają pożarom.

EX Szczotka pasywna
EX-HPSD Pasywny Eliminator
to niezrównana opłacalność w
obszarach niebezpiecznych.
Szczególnie skuteczna
na wysokich prędkościach

EX Zasilacz
Wydajny zasilacz z certyfikatem UL
do listw EX1250. Instalowany
poza kontrolowanym obszarem,
ma w opcji monitorowanie,
w tym zdalne.

Aplikacja bezdotykowa.

w
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Miernik EX715
Miernik EX715 pasiada certyfikaty
ATEX i IECEx, do użytku w obszarach
niebezpiecznych.
Umożliwia to Inżynierowi określenie
ryzyka i monitorowanie skuteczności
podjętych działań zapobiegawczych.
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MIERNIK ŁADUNKU
ELEKTROSTATYCZNEGO
Elektrostatyka jest znanym problemem w wielu
obszarach produkcji przemysłowej. Spowalnia
produkcję, zmniejsza się jakość produktu,
przyciąga zanieczyszczenia i i razi operatorów.
Jest to znane zjawisko w całym przemyśle tworzywach sztucznych.
Opakowania, elektronika, drukowanie, przemysł papierniczy,
medyczny, farmaceutyczny, tekstylny i inne. Ładunek
elektrostatyczny stwarza dodatkowe ryzyko zagrożenia pożarem
i wybuchem, wszędzie tam, gdzie używa się rozpuszczalników
i materiałów wybuchowych.
Mierniki elektrostatyczne 715 i EX715 umożliwiają inżynierom
zbadanie poziomu niebezpieczeństwa problemu,
dając naukową podstawę do analizy i przeciwdziałania.

Miernik elektrostatyczny 715 mierzy do 200 kV i jest używany
do badania problemów elektrostatycznych
w praktycznie każdej branży.
W przypadku obszarów zagrożonych wybuchem,
ma zastosowanie certyfikowany miernik EX715,
do stref zagrożonych wybuchem, poniżej.

EX715 Static Meter
EX715 To jedyny miernik ATEX
i IECEx narynku do zastosowań
przemysłowych. Ma dwa
autoskalowanie zakresy,
0-20 kV oraz 0-200 kV.

740 SRM

720 Static Bar Checker

740 to Miernik Rezystancji
Powierzchniowej. Jest to
kieszonkowy miernik, zapewnia
szybki i powtarzalny pomiar
przewodzenia, upływność
elekrostatyczności
i rezystancję powierzchniową.
Zmierzy też rezystancję uziemienia.
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Próbnik 720 Sprawdza działanie Listw.
Operatorzy i personel konserwujący
może szybko zweryfikować, czy
listwa AC działa poprawnie.
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ZASILACZE AC
Wytwarzanie wysokiego napięcia, niskiego prądu w kontrolowany i bezpieczny sposób
jest podstawową funkcją każdego modułu antystatycznego Frasera.
Nasze zasilacze AC to wydajne
produkty, do podłączenia wymagają
tylko prostego zasilania sieciowego.

HP50
Zasilanie do 4 urządzeń
Moc podłączeniowa to max 30 m
łączna długość kable + listwy
Opcjonalne zdalne sterowanie:
“status HV” oraz “wyczyść listwę”
w/g wymagań odbiorcy.

Dostępna jest szeroka gama modeli
w zależności od rozmiaru, obciążenia, pojemności i
całkowitej wymaganej liczby wyjść.

HP50-1

HP50-2

Kompaktowy do małych maszyn

Kompaktowy do małych maszyn

1 wyjście HV

2 wyjścia HV

Maksymalnie 10 m łącznie kabel
i listwa

Maksymalnie 12 m łączna długość
kabli i lstw

115 or 230 V, 50 (lub 60 Hz opcja)

115 V 50/60 Hz lub 230 V 50/60 Hz
opcjonalnie

Bezpieczny ogranicznik prądowy

Zatwierdzony przez UL

Zatwierdzony przez UL

EXHP
Silny 6 kV zasilacz do zasilania ATEX
certyfikowanych listw EX1250.
EX zatwierdzona wersja HP50
z opcjonalnym zdalnym sterowaniem.
Zasilacz musi znajdować się poza
strefą ATEX.
115 V lud 230 V, 50 (lub 60 Hz opcja).

HP50-ION

HP Rozdzielacz HV

Wersja HP50 do duzych obciazen z
dodatkowym systemem monitoringu
wydajności.

Z 1 na 4 wyjścia HV
dla wszystkich zasilaczy HP Fraser.

ATEX certyfikacja (opcja) do
stosowania z listwą EX1250.

Pozwala podłączyć kolejne listwy
do zasilacza zgodnie z jego
możliwościami.

Wyświetlacz LED: HV, Stan Listwy,
Staus ładunku na materiale.
Alarm: “Status HV” I “wyczyść”
Zdalne sterowanie (opcja)

w
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Opcja odłączenia kabla.

Z 1 na 1 wyjście jako przedłużacz,
lub opcja rozłączania układu
też jest wykonywana opcjonalnie.
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IONFIX GENERATORY
ELEKTROSTATYCZNE
Seria elektrostatycznych generatorów IONFIX z Fraser Anti-Static Techniques została
zaprojektowana do tworzenia tymczasowej przyczepności w przemyśle.
Jest to dynamiczny rynek, na który składają się setki aplikacji w wielu procesach,
opakowania, przemysł papierniczy i przetwórczy. Używanie elektryczności statycznej
do tymczasowej przyczepności jest coraz popularniejsze, ponieważ jest szybki, czysty,
kontrolowany i ekonomiczny. Generatory i elektrody firmy Fraser zapewniają użytkownikowi
kompletny system, który jest łatwy w użyciu, wysoce niezawodny i bezpieczny.
Elastyczna konstrukcja interfejsu ułatwia pełną integrację z nowoczesnymi maszynami
i systemy sterowania.
W palecie serii IONFIX dostępne są trzy modele:

IONFIX COMPACT
To kompaktowy 30 kV, 20 W generator zaprojektowany
do stosowania w małych układach nadawania ładunku
takich jak In-Mould Labelling. Innowacyjna konstrukcja
i moc realna 20 W przy napięciu wyjściowym od 20 kV
do 30 kV.

IONFIX 30 KV GENERATOR
To 30 kV generator o 150 W dostępnej mocy
IONFIX 60 KV GENERATOR
60 kV i 150 W sprawia, że jest idealny do najbardziej
wymagających aplikacji.

Wszystkie trzy modele oferują użytkownikowi samr korzyści dzięki innowacyjnej konstrukcji
Łatwy w użyciu, intuicyjne ustawienia przez panel.
Na obudowie włącznik i wyłącznik napięcia i prądu.

Wersja wejściowego zasilania 24 V DC
dla generatorów jest dostępna.

Funkcja prądu w pełni regulowana z funkcją
ograniczenia.

Uchwyty mocujące umożliwiają montaż pionowy,
poziomy, lub pod maszyną. Wyświetlacz i panel
można obrócić o 180 ° w celu własciwego montażu.

W pełni uniwersalny interfejs zdalnego sterowania
parametrami / PLC, sterowanie on / off oraz
wyjsciem adaptacyjnym.
Prosty czytelny wyswietlacz na obudowie do ustwień
użytkownika i programowania parametrów interfejsu.
4 wyjścia HV do listw i innych urządzeń wyjściowych.
Podłaczenia i wyjścia HV zaprojektowane dla 60 kV.
Wszystkie generatory dostępne w wersjach:
90-250 V 50 / 60 Hz Wejście zasilania AC.

Generatory posiadają zabezpieczenia:
- Zmianami w napięciu zasilania (under/over-voltage
(górna i dolna blokada stanów krytycznych napięcia).
- Ciągłe zwarcie wyjścia (ograniczenie prądu /
fujkcja kontroli ).
- Zakłócenia wyjścia z powodu uszkodzonych kabli lub
lub elektrod oraz wewnętrzną temperaturą.
- Wewnętrzna nadmierna temperatura.
Dostępne w polaryzacji dodatniej lub ujemnej.
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SZCZOTKI / PASYWNE
102 Anty-Statyczna Szczotka

Pasywne eliminatory
Materiał neutralizowany,
nie musi dotykać,
ale musi być blisko niego zazwyczaj 2-3 mm.
Chociaż nie mogą wyeliminować
100% ładunku statycznego, 80%
neutralizacja jest typowa,
w zależności od aplikacji, która jest
często wystarczająca dla aplikacji.
Są ekonomiczne i skuteczne jako
antystatyczne narzędzia, szczególnie
odpowiednie dla sporadycznych lub
nieoczekiwanych problemów.
Zobacz też serię EX-HPSD, która
została certyfikowana do użytku w
obszarach niebezpiecznych.

801 Łańcuch Antystat
NIski koszt i wszechstronność
zastosowania zaowocowalo
pracą w tysiącach fabryk.
Dostepny w opakowaniu 22 m.

101, 102 & 201
Anti-Static Szczotka
Zaprojektowany do neutralizacji
wstęgi i arkuszy. Są wykonane na
zamówienie, wymagana jest długość,
z wyborem włókien węglowych lub
przewodzący nylon, dostępne są:
18, 30, 50 i 80 mm długości włókna.

850 & 850E Linka
Zawiera przewodzące mikro-włókna
które jonizują powietrze i eliminują
elektrostatyczny. Jest dostępny
w rolkach 10 i 25 m. 850E jest
elastyczny, dostępny w rolkach 10 m

w
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660 Szczotka
Antystatyczna szczotka w formie
miękkiego paska ze stali nierdzewnej.
Dostępne w odcinkach 1 m lub innych,
specjalne w/g zamówienia klienta.

406/7 409/11 Taśma Flex
Wszechstronna i elastyczna
Nie wymaga napraw i konserwacji
Wysoce przewodzący
i łatwy w instalacji.
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WYSOKA WYDAJNOŚĆ ELEKTROSTATYCZNA

IONFIX COMPACT GENERATOR
To mocniejszy, o wyższym napięciu i większej mocy
prądowej niż jakikolwiek porównywalny produkt.
IONFIX Compact Generator od Fraser Anti-Static
Techniques to aktualny lider w Generatorach ładujących.

Maksymalny dostępny prąd wyjściowy (mA)

- CZYSTA, REGULOWANA, SZYBKA, BEZPIECZNA, PRECYZYJNA.

1.2
1
0.8
0.6

Różnice
w wydajności

0.4
0.2
0
0

5

10

15

20

25

30

35

Napięcie wyjściowe (kV)

Fraser IONFIX Compact Generator

Konkurencyjne generatory

Innowacyjna dystrybucja mocy oferuje 20 W
przy 20 kV lub 30 kV.

Regulowana moc wyjściowa od 0 - 30 kV.
4 wyścia HV.
90-250 V 50 / 60 Hz, IEC gniazdo elektryczne,
lub zasilanie elektryczne 24 V DC

IONFIX PRO 30 KV & 60 KV GENERATORS
30 kV Generator
Wyjście w pełni regulowane 0 - 30 kV
z 150 W dostępnej mocy.
4 wyjścia HV.
90-250 V 50/60 Hz, IEC 320 gniazdo.
Opcja: Anybus Fieldbus
oraz Ethernet konektor.
Elastyczny system menu pozwala klientowi
konfigurację ustawień generatora, w tym:
- poziomy sygnału zdalnego interfejsu.
- Ustawienia Fieldbus (jeśli włączony).
- Blokadę bezpieczeństwa ustawień generatora.
60 kV Generator

montaż z góry
lub od dołu

Posiada te same wymiary i panel i wyjscia HV
co model 30 kV, ale napięcie 0 - 60 kV
regulowane oraz moc 150 W.

w
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ELEKTRODA
ŁADUJĄCA

7160
Listwa ładująca wysokiej wydajności.
Oporne na sprzężone / beziskrowa praca.
Tungstenowe emittery o rozstawie 10 mm.
Do stosowania z napięciami od 30 do 60 kV.
Wersja T5 dla bardziej wydajnej pracy.
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7090

7093

7095-4

20mm średnicy

Do ładowania krawędzi folii

36mm szerokości.

Do ładowania punktowego.

w procesie typu cast.

4 tungstenowe emittery.

3 tungstenowe emittery.

Odpowiedni do wysokich temperatur.

Zaprojetowany do intensywnych,
krótkich aplikacji.

Wymienne tungstenowe emittery.

7095-8

7095-12

7095-12-HT

56mm szerokości.

76mm szerokości.

75mm szrokości.

8 tungstenowych emitterów.

12 tungstenowych emitterów.

12 tungstenowych emitterów.

Zaprojetowany do intensywnych,
krótkich aplikacji.

Zaprojetowany do intensywnych,
krótkich aplikacji.

temperatur <100°C.

7081
Zaprojektowany do zastosowań o małej
o małej intensywności do 30 kV.
Kompaktowa i ekonomiczna.

IML-77 Range

Zaprojektowany do wysokich

IML-77 Range

Zaprojektowany, aby zapewnić

Idealny do pracy z IONFIX

wszechstronność do procesu IML,

Compact

i sprostać najwyższym wymaganiom.
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Posiadamy sieć doświadczonych partnerów
na całym świecie, którzy są w stanie
szybko odpowiedzieć na potrzeby klienta.

WSPARCIE

91% naszej produkcji jest
eksportowane do maszyn
producenów i firm
przemysłowych na całym
świecie. Nasz największy
rynek jest w Niemczech.
Wierne grono najlepszych
producentów OEM
korzysta z naszego sprzętu.

Nasze proporcje odbiorców to
około 15% użytkownik końcowy
45% OEM i 40% dystrybutor.

Jesli dostarczamy produkt klientowi, nigdy nie jest zwracany, pracuje i pomaga.
Naszym celem jest produkcja dobrze
zaprojektowanych,konkurencyjnych
cenowo rozwiązań kontrolujących
elektrostatykę.

Niezawodny, wydajny sprzęt.
Doświadczony, kompetentny zespół techniczny.

Szybka dostawa na cały świat, na czas, za każdym raze

Nasze produkty poprawiają jakość procesu
i produktywność procesów naszych klientów,
przy jednoczesnym wyeliminowaniu
wyładowań dla operatorów i ryzyko
eksplozji w obszarach niebezpiecznych.

Sprawna, pomocna obsługa klienta
Certyfikaty ISO, ATEX oraz UL.

Nasi pracownicy to mieszanka inżynierów,
naukowców i sprzedaży technicznej,
personel pomocniczy, który przenosi
swoją wiedzę i doświadczenie na szeroki
zakres zastosowań przemysłowych.

Contact us directly:
T: +44 (0) 1398 331 114
E: sales@fraser-antistatic.com
w
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“Kontrolowanie Elektrostatyki
w Światowym Przemyśle”
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SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej
o produktach z tej broszury,
prosimy o kontakt z osobą poniżej:

rafal@elektrostatyka.pl

Scotts Business Park,
Bampton, Devon, UK, EX16 9DN
t

+ 44 (0) 1398 331114

f

+ 44 (0) 1398 331411

e

sales@fraser-antistatic.co.uk
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