
261F Flexi Fúvóka
Product code: 261F
Patent number: Pending

A261 Flexi fúvókát Meech pulzus DC irányító egységről
működtethetjük. Alkalmas nagy gépekre vagy műszerekre történő
felszerelésre, ipari és elektronikai környezetben egyaránt.

Különösen nagy sebességű felhasználásokhoz javasoljuk. (pl: ív
továbbítás)

A fúvóka flexi csövének segítségével pontos ionizálást érünk el még
olyan nehezen hozzáférhető helyeken is, ahol a hagyományos rendszerek
már nem lennének hatékonyak és majdnem lehetetlen lenne
felszerelésük.

Flexibilis cső Nehezen hozzáférhető helyeken is ionizálhatunk.

Beállítható egyensúly és frekvencia (
DC egység ) Magas hatékonyság, kiterjesztett ionizálási lehetőség

Gyors hatás  Nagy sebességű alkalmazásoknál is nagyon hatékony

Cserélhető szegecsek Könnyű tisztíthatóság, megnövelt élettartam

Alacsony levegő felhasználás Hatékony sűrítettlevegő felhasználás

Könnyű, kis méret Egyszerű elhelyezés

Szegecsek Titan

Méretek – fő rész
- flexi cső

30mm átmérő x 66mm hosszú
Standard 118mm

- flexi cső Standard 118mm

Max levegő nyomás 7 bar (100) psi

Ózon < 0.01 ppm

Ion egyensúly Ált. ±10V 20Hz-nél

Ált. nyomás 1.5-3.0 bar (20-40 psi)

Levegő csatlakozás 6mm átmérővel
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Bemenő feszültség ±8kV DC

Hatékonyság (1,000V-tól 100V-ig) Ált. < 0.5secs 150mm-nél, 2bar
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