
Napięcie wyjściowe / prąd: Model 730150: 0—30 kV, w 0.1 kV krokach. 5 mA max. 

Model 760150: 0—60 kV, w 0.1 kV  2.5 mA max.krokach.

Polaryzacja: Dodatnia lub ujemna określana przy zamówieniu.

Ograniczenie mocy i prądu: 150 W, wszystkie modele. Regulacja A w krokach 0,01 mA.

Napięcie wejściowe: 90-250 V, 50/60 Hz, 3A max z podłączeniem IEC 320.

Zawiera przewód 2,8m

Gniazda wyjsciowe: 4 x gniazda wyjściowe / 4x electrody mogą być podłaczone.

Protection: Przeciążeniowe, temperaturowe i ochrona ARC 

Ochrona przed zbyt wysokim i niskim napięciem. 

Zdalny interfejs chroniony przed błędnym podłaczeniem.

Standardy: Spełnia najnowszą zharmonizowaną normę bezpieczeństwa

elektrycznego: IEC / EN / UL 62368-1.

CE.

Czas reakcji: Krótkie czasy, w celu zwiększenia mocy w razie potrzeby.

30kV<60ms. 60kV<100 ms.

Czas do min. spadku od max.napięcia 150 W load < 10 ms.

Stabilizacja: Pulsowanie napięcia wyjściowego jest mniejsze niż 5%

Łączność: Zdalny interfejs do kompleksowej kontroli i monitorowania

Standardowe gniazdo 25-pin typ D. 

Opcjonalnie feldbus. 

Specyfikacja

Nowy IONFIX Pro
to generator duzej mocy
150W i wysokim napięciu
do 30kV lub 60kV.

IONFIX Pro został
zaprojektowany do najbardziej
wymagających aplikacji

,
zapewniając pełną kontrolę,
prostotę użytkowania
i wysoką niezawodność.

elektrostatycznych

Korzyści i zalety

IONFIX Pro jest zaprojektowany
dla łatwości użytkowania i mocy.

> Intuicyjne, gotowe do uruchomienia
   elementy sterujące.

> Ekran LED o wysokim kontraście.

> Wskaźniki LED wyświetlają stan.

> Prosta układ menu do konfiguracji
    zdalnego interfejsu i uzyskania
    dostępu do ustawień
    zaawansowanych.

> Sterowanie mikroprocesorem
   pozwala na dynamiczną odpowiedź
   związaną ze zmianą warunków
   obciążenia.

> Bezproblemowe przejście
   między trybami prąd stałego
   i napięcia.

> Blokowanie ustawień.

> Lokalne i zdalne sterowanie
   włączaniem / wyłączaniem,
   wraz z ograniczeniami
   prądu oraz napięcia.

> Elastyczne opcje montażu
   na / pod blatem, lub pionowo.

 przy pełnym napięciu wyjściowym.

Bampton, Devon, GB, EX16 9DN 

www.fraser-antstatc.com 

© Fraser Ant-Statc Techniques Ltd 2015

www.ionexim.pl 

rafal@ionexim.pl

tel.+48 603 063 623

Scotts Business Park

IONFIX Pro Generator_DS.PL.Iss1

p1

IONFIX PRO
HV GENERATOR

GENERATOR

IML / IMD / DP



p2

IONFIX Pro Wymiary

IONFIX Pro Opcje instalacji

Seria IONFIX została zaprojektowana z myślą o łatwości użycia za pomocą uchwytów, zapewniając elastyczność montażu.

Standard pozycja uchwytu mocującego. Wsporniki można zamontować tak, aby umożliwić

instalację pod blatem / konstrukcją.

Wyświetlacz z panelem sterującym może być obrócony o 180°.  Przy zamówieniu prosimy zaznaczyć “obrócony ekran”.
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