
977CM Feszültségfigyelő Pulzus DC irányító
Product code: 977CM

Meech egyedülálló komplett tápegysége. A 977CM egységben
egyszerre található meg a nagy hatótávolságú ionizálás indítása,
ellenőrző rendszer, önkontrol, illetve jelentés adó rendszer.
Folyamatos ellenőrző és irányító rendszerének köszönhetően
optimális ionizátor hatást nyújt. Kijelzőjén illetve output jelzés
segítségével hívja fel a figyelmet a szükséges tisztítás
elvégzésére.

Ion ellenőrzés és irányítás Optimális teljesítményt garantál a kezdő feszültség 125%-ra történő
emelésével

20/80 - 80/20 állíthatóság Bármelyik polaritást ugyanolyan hatékonyan semlegesíti

LCD kijelző Teljesítmény egyértelmű leolvasása

Beállítható riasztás Karbantartás esedékességének jelzése még mielőtt minőségi hibák
merülnének fel

Integrált ellenőrzés Egyszerű ellenőrzés, költségtakarékosabb megoldás, mint a különálló
ellenőrző egység beszerzése

Energia ellátás   Világszerte minden AC ellátóról működik

On/Off Remote    Egyszerű üzem csatlakozás

Software Lock out   Illetéktelen hozzáférés kizárható

Analóg Output   A teljesítmény és egyensúly egyszerű állíthatósága

Input csatlakozás: IEC Socket C13

Input feszültség: 100 V - 250 V AC

Input frekvencia: 45 - 65 Hz

Input áram: 40 mA maximum

Méret (Szé x M x Mé): 190mm x 170mm x 45mm

Súly: 600 g

Öntvény: ABS; tűz biztos - UL94: V0

Maximum hőfok (LCD): 45°C
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Output feszültség: max. 15kV

Output frekvencia: 1Hz - 20Hz

Output egyensúly: 20/80 - 80/20 Pozitív / Negatív
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