A Meech Innovation

Eliminace statického náboje
Pokroková 24 V DC technologie
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O společnosti Meech
Společnost Meech International byla založena v roce
1907. Od té doby se stala jedním z předních výrobců
produktů v oblastech: řízení statického náboje,
technologií stlačeného vzduchu a systémů čištění
pásů (kontaktních i bezkontaktních).

Dosud byly nainstalovány tisíce těchto systémů především
v tiskařském, zpracovatelském a obalovém průmyslu i v
průmyslu plastů.
Statický náboj nejčastěji vzniká v místech, kde dochází
k tření, tlaku nebo oddělování materiálu. Příkladem může
být odvíjení foliového pásu z role až po časté údery
statického náboje od karoserií automobilů nebo kliky od
dveří.
Nekontrolované statické náboje mohou ve výrobě způsobit
výrobní potíže, problémy s kvalitou a bezpečností obsluhy.
Elektrostatické odpuzování či přitahování způsobuje
kontaminaci
produktu prachem a nevhodné chování produktu při výrobě.

Sídlo společnosti Meech je Witney, v britském
Oxfordshiru, dále pak má pobočky v USA, Belgii a
Číně a zástupce v Maďarsku a Indii. Pobočky a
zástupce doplňuje síť 65 distributorů v 50 zemích
světa. Produkty firmy Meech jsou používány v mnoha
průmyslových odvětvích, jako například:
Letecký průmysl
Automobilový průmysl
Nápojový průmysl

Zdravotnictví
Obalový průmysl

Zpracovatelský průmysl

Průmysl plastů

Potravinářství

Tiskařský průmysl

Statický náboj může přivodit šok/úder obsluze, poškodit
elektronická zařízení nebo způsobit požár.

Farmaceutický průmysl

Firma Meech nabízí řešení prakticky pro všechna možná
použití. Nabídka produktů zahrnuje ionizační tyče,
ventilátory, ofukovací pistole a trysky, stejně jako
ionizační vzduchové clony, zdroje napětí a vybavení pro
měření a testování.

Firma Meech je již přes 50 let specialistou v oblasti
eliminace a řízení statického náboje v průmyslu. Tyto
dlouholeté zkušenosti vedly k výzkumu a vývoji, který
umožňuje řešit úkoly podle aktuálních potřeb zákazníků.
Firma Meech je průkopníkem v oblasti používání
pulzních stejnosměrných systému k řízení statického
náboje.
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Pokrýváme celý svět
Společnost Meech Vám kdekoliv na světě zajistí realizaci pestré palety odborných
projektů, od vedení a technického centra společnosti ve Velké Británii, přes výrobní
závody, naše prodejní a marketingové zástupce v Belgii, Maďarsku, Číně a Indii až po
lokální distributory. Naši lokální distributoři jsou pečlivě vybraní, kvalitně vyškolení a
připravení poskytnout Vám technickou podporu.

„Za posledních 9 měsíců
se ionizační tyče ukázaly
jako více než účinné.
Tudíž mohu prohlásit, že
jsme velmi spokojeni jak

Vynikající kvalita
standardem

s kvalitou vybavení, tak
s poskytovaným servisem.

Kvalita je bez nadsázky srdcem každého systému Meech. Ve všem, co děláme, se
vždy snažíme o dosažení maximální dosažitelné kvality – ve výrobě, v podpoře
zákazníků i v technologickém know-how. Náš systém kontrol kvality je certifikován
BSI na ISO 9001. Naše produkty jsou odpovídajícím způsobem certifikovány na
mezinárodní standardy, zahrnující např. CENELEC EN 60950, UL/CSA (CUL) a CE.
Máme rovněž schválení na ATEX a UL“EX“ pro použití v nebezpečných prostředích.
Můžete si být jisti, že s firmou Meech jste si vybrali správné řešení a Vaše náročné
požadavky budou splněny.

Máme zkušenosti, které
potřebujete
Firma Meech byla v popředí průmyslových inovací a získávala světovou reputaci za
soustavnou projekci, výrobu a marketing produktů, které nabízejí jedinečné výkony a
technickou vyspělost. Světová reputace a zkušenosti firmy Meech pomohly rozšířit
seznam našich zákazníků o tak známá jména, jako jsou: 3M, Amcor, Avery Denison,
BP, Bruckner Group, Ford, GlaxoSmithKline, Honda, Nestle, Nissan,
Procter&Gamble, RPC Group a Tetra Pak.

Jsme si jisti, že tato
instalace může pouze
pomoci vztahu mezi RPC
a firmou Meech.“
Ředitel vývoje a
technologií, RPC
„Jsme velmi potěšení
dosaženými výsledky.
Dokázali jsme rychle
vyřešit jeden z problémů
v naší výrobě. Systém
Feedback (zpětná
vazba) zaručuje plynulý
provoz celé produkce a
produkty opouštějící
naší továrnu dosahují
nejvyšších světových
kvalit.“
Procesní inženýr, 3M

Meech Offices
Distributors
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Společnost Meech nabízí řadu ionizačních tyčí a zdrojů
Hyperion), což jsou revoluční, nejnovější, průmyslové
produkty k řízení statického náboje. Byly vyvinuty našimi
inženýry za pomoci našich distributorů a koncových
zákazníků. Nabízejí vysokou technologickou úroveň
v oblasti řízení statického náboje. Celá tato řada byla
navržena tak, aby zahrnovala řadu klíčových vlastností,
jako je technologie Ion Current Monitoring (ICM =
monitorování ionotového proudu), hlášení čistoty hrotů a
nastavitelná frekvence, vyvážení a výstupní napětí.

v minulosti používány pro střední a velké vzdálenosti
ionizace. Pulzní DC ionizace je výkonná, flexibilní, schopná
nasazení na moderních rychloběžných výrobních strojích.
Vzrůstá také poptávka po kompaktních ionizátorech,
vhodných do omezených prostorů. Obvykle to vyžadovalo
ionizátory na střídavý proud, které musí být instalovány
blízko aplikace s malou možností přizpůsobení

Ionizační tyče Hyperion
V minulosti vyžadovala většina ionizačních systémů napájení
110/220V AC pro zdroj a dále pak vysokonapěťové připojení
k ionizátoru. Nicméně v poslední době značně vzrostla
poptávka po systémech napájených 24V DC.
Společnost Meech má jedinečné znalosti v oblasti
průmyslových pulzních DC systémů, které byly

Aby byly pokryty oba tyto požadavky, vyvinula společnost
Meech řadu ionizačních tyčí Hyperion. Ty jsou navrženy tak,
aby poskytovaly maximální výkon, flexibilitu a vlastnosti
pulzních DC ionizačních tyčí.
V současnosti jako jediný výrobce nabízí firma Meech 3
pulzní DC ionizační tyče, které zajišťují ionizaci na
krátkou, středně dlouhou i dlouhou vzdálenost. Porovnání
závislosti času rozpadu na vzdálenosti je znázorněno
v grafu níže.
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Porovnání vlastností
Ionizačních tyčí řady Hyperion
VLASTNOST

Pracovní
vzdálenost

924IPS

20-200 mm

929IPS

971IPS

300-900 mm
(1200 mm se
vzduchovou podporou)
26 mm x 43 mm
63 mm x 70 mm
100-500 mm

Rozměry (š x v)

22 mm x 32 mm

Maximální délky

3960 mm

2965 mm

3950 mm

0,5 kg

0,9 kg

1,2 kg

ABS Plastic FR

PVC/ABS FR

ABS Plastic FR

Hmostnost (1 metr)
Konstrukce

‘T’ drážka – šrouby M4 x 20 mm

Připevnění
Bezšokové titanové
hroty
Vyměnitelné
hroty

Výstupní napětí

4 – 7,5 kV pulzní
DC nastavitelné

Nastavitelná
frekvence

+/- 10 kV pulzní DC

+/- 15 kV pulzní DC



Oddělovač


×

s kvalitou. Čas nám
zároveň šetři i
automatický systém

nemusí obávat šoků od
Všichni jsou velmi
pracovníci, tak i náš
management.“
Výrobní ředitel,
Technibond

IP66

Signál výstupu

potenciální problémy

spokojeni s výsledky, jak


IP66

rychlostí a odstranily i

statické elektřiny.



Integrovaný zdroj
napětí (IPS)

Vzduchová podpora



80:20 až 20:80 kladné:záporné

Signál kontroly čistoty
hrotů

Stupeň krytí

×

1 Hz až 20 Hz

Nastavitelné
vyvážení iontů

dvojnásobnou odvíjecí

Pracovníci se také

24 V DC (21-27 V DC)

Nízkonapěťová
kabeláž

nyní umožňují pracovat

zpětné vazby Feedback.


×

„Systémy Meech nám

IP64 nebo IP65

„Byli jsme velmi

×

integrovaná

Zdroje řady Hyperion
Jednou z omezení AC ionizátorů byla potřeba napájené 110/220V AC.
Zdroje řady Hyperion drží krok s AC ionizátory. Tyto zdroje napájí ionizátory 24V DC,
(toto připojení je možné na většině strojů), a zároveň mají nastavitelný výstup do 7kV
AC. Elektronické obvody zdrojů Hyperion 906 a 907 napájejí ionizátory mnohem
efektivnější než tradiční AC transformátory. Jejich výhodou jsou též malé rozměry a
nízká váha.

potěšeni úrovní
technických informací,
získaných od firmy
Meech pro zajištění
optimálního chodu
našich nařízení.“
Konstruktér,
Autobond

Zdroj Hyperion 906 poskytuje AC napájení pro jakýkoliv AC ionizátor Meech. Zdroj
Hyperion 907 má navíc signál kontroly čistoty hrotů a nastavitelné vyvážení iontů.
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Hyperion 924IPS
Ionizační tyč pro krátké vzdálenosti

Hyperion 924IPS je pulzní DC ionizační tyč pro krátké vzdálenosti. Je napájena 24V DC.
Jedná se o nejkompaktnější pulzní DC ionizační tyč, která je dostupná na trhu. Díky tomu je
první pulzní DC ionizační tyčí, která je vhodná pro aplikace, kde by normálně bylo zapotřebí
AC ionizační tyče.
Stejně jako všechny produkty řady Hyperion je i tyč 924IPS vybavena technologii Ion Current
Monitoring (ICM), která zajišťuje stabilitu výkonu pomocí místních i dálkových signálů
v případě, že ionizační tyč vyžaduje vyčištění.

Hyperion 924IPS je kompatibilní s dálkovým ovladačem Hyperion BarMaster, kterým je
možné nastavit výkon podle potřeby dané aplikace. Samotná ionizační tyč má nastavitelné
výstupní napětí, frekvenci a vyvážení iontů. Tyto nastavitelné vlastnosti umožňují přizpůsobit
924IPS podle potřeby dané aplikace – zvládne i aplikace s velmi vysokou sensitivitou jako
jsou RFID čipy.
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Vlastnosti a výhody
Optimální účinná vzdálenost
20-200 mm; ideální pro operace v krátkých vzdálenostech, jako jsou pásy ve
zpracovatelském průmyslu, tiskařské stroje nebo aplikace, které by normálně
vyžadovaly použití AC ionizátorů.

Technické údaje
Rozměry (š × v)
22 mm x 32 mm

Maximální délka
3960 mm

Kompaktní rozměry – Ionizace v celé
délce

Hmotnost

Při rozměrech pouhých 22 mm × 23 mm je 924IPS vhodná pro stísněné prostory.
Ionizační tyč je navržena tak, aby byla účinná po celé své délce.

Konstrukce

Nízkonapěťové napájení

Vstupní proud

0,5 kg/metr

FR ABS

Max 500 mA

Díky napájení 24V DC není potřeba vysokonapěťový přívod.

Vstupní napětí

Integrovaný zdroj (IPS)

24V DC (21-27V DC)

Integrovaný zdroj 924IPS obsahuje vysokonapěťové součástky, což snižuje celkovou
velikost tyče, která je nejkompaktnější 24V DC ionizační tyčí na trhu.

Výstupní napětí

Nastavitelný výstup

Připojení

Výstupní napětí, frekvence a i vyvážení iontů mohou být nastaveny pomocí ovladače
Hyperion BarMaster. Nastavitelný výstup optimalizuje ionizační tyč i pro citlivé aplikace,
jako jsou RFID čipy.

Nastavitelný signál pro vyčištění hrotů
Technologie Ion Current Monitoring (ICM) pozná, kdy je potřeba ionizační tyč vyčistit.
Integrovaná LED kontrolka upozorní obsluhu na potřebu vyčištění hrotů, čímž trvale je
zajištěn optimální výkon.

Stupeň krytí

Nastavitelné, +/- 4 – 7,5 kV pulzní DC

4 pólový M8 konektor

Frekvence emise iontů
Tovární nastavení: 20Hz
Nastavitelná frekvence od 1Hz do 20Hz
s dálkovým ovladačem Hyperion BarMaster

Vyvážení iontů
Tovární nastavení: 54% kladné, 46%
záporné
Nastavitelné od 80:20 do 20:80
kladné: záporné

Krytí IP66 umožňuje tyči pracovat v odpovídajících náročných podmínkách.

Stupeň krytí

Indikace závady nebo potřeby vyčištění

Montáž

Výstupní signál je aktivován, když ionizační tyč vyžaduje vyčištění nebo se vyskytla
závada. Červená LED kontrolka vyzývá obsluhu ke kontrole tyče.

IP66

‘T’ drážka, šrouby M4 x 20 mm

Emisní hroty
Ostré titanové hroty

Standardní délky: 240-3960

Maximální teplota prostředí
60°C

32

22,1
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Hyperion 929IPS
Ionizační tyč pro střední vzdálenosti

Hyperion 929 IPS je pulzní DC ionizační tyč, určená pro ionizaci na střední vzdálenosti. Je
napájena 24V DC integrovaným zdrojem (IPS).
Díky rozměrům 26 × 43 mm (š × v) lze Hyperion 929IPS používat na tiskařských a jiných
zpracovatelských strojích. S výstupním pulzním DC výkonem +/- 10 kV je Hyperion 929IPS
špičkou ve své třídě a zajišťuje velmi účinnou ionizaci.
Stejně jako všechny produkty řady Hyperion je i 929IPS vybavena technologii Ion Current
Monitoring (ICM), která zajišťuje stabilitu výkonu díky místním i dálkovým signálům, když
ionizační tyč vyžaduje vyčištění.
929IPS je plně kompatibilní s dálkovým ovladačem Hyperion BarMaster, který umožňuje
optimalizovat frekvenci emise iontů a jejich vyvážení přesně na míru náročných aplikací.
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Vlastnosti a výhody

Technické údaje
Rozměry (š × v)

Optimální účinná vzdálenost
100-500 mm; vhodná pro ionizaci ve středních vzdálenostech, např. pro eliminaci
statického náboje při vyfukování láhví ve formě nebo na tiskařských strojích.

26 mm × 43 mm

Maximální délka
2965 mm

Nízkonapěťové napájení

Hmotnost

Díky napájení 24V DC není potřeba vysokonapěťový přívod.

0,9 kg/metr

Integrovaný zdroj (IPS)

Konstrukce

Integrovaný zdroj 929IPS obsahuje vysokonapěťové součástky, což snižuje celkovou
velikost tyče.

PVC/FR ABS

Vstupní proud
Max 500 mA

Nastavitelný výstup
Frekvence a vyvážení iontů může být jednoduše nastaveno pomocí dálkového ovladače
Hyperion BarMaster.

Nastavitelný signál pro vyčištění hrotů
Technologie Ion Current Monitoring (ICM) pozná, kdy je potřeba ionizační tyč vyčistit.
Integrovaná LED kontrolka upozorní obsluhu na potřebu vyčištění hrotů, čímž trvale je
zajištěn optimální výkon.

Vstupní napětí
24 V DC (21-27V DC)

Výstupní napětí
+/- 10 kV pulzní DC

Připojení
4 pólový M8 konektor

Frekvence emise iontů

Stupeň krytí

Tovární nastavení: 5Hz
Nastavitelná od 1Hz do 20Hz s dálkovým
ovladačem Hyperion BarMaster

Krytí IP66 umožňuje tyči pracovat v odpovídajících náročných podmínkách.

Indikace závady nebo potřeby vyčištění
Výstupní signál je aktivován ve chvíli, kdy ionizační tyč vyžaduje vyčištění nebo se
vyskytla závada. Díky tomuto signálu má obsluha stálý přehled o stavu tyče.

Protišokové titanové hroty
Jsou bezpečné a prakticky nezničitelné, což zajišťuje dlouholetou spolehlivou službu.

Vyvážení iontů
Tovární nastavení: 52% kladné, 48%
záporné
Nastavitelné od 80:20 do 20:80
kladné: záporné

Stupeň krytí
IP66

Montáž
‘T’ drážka, šrouby M4 x 20 mm

Emisní hroty
Ostré titanové hroty
Standardní
délky: 325-2965
Standard
Length

Maximální teplota prostředí
60°C

43

26
25

0
4
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Hyperion 971IPS
Ionizační tyč pro dlouhé vzdálenosti

Hyperion 971IPS je pulzní DC ionizační tyčí, určená pro ionizaci na dlouhé vzdálenosti. Je
napájena 24V DC integrovaným zdrojem (IPS), s výstupním pulzním DC výkonem +/- 15 kV.
Je proto ideální volbu pro ionizaci na dlouhé vzdálenosti. Je navržena pro jednoduchou
instalaci a nevyžaduje vysokonapěťové vedení.
Stejně jako všechny produkty řady Hyperion je i tyč 971IPS vybavena technologii Ion Current
Monitoring (ICM), která zajišťuje stabilitu výkonu díky místním i dálkovým signálům,
informujících o potřebě jejího vyčištění.
Hyperion 971IPS je plně kompatibilní s dálkovým ovladačem Hyperion BarMaster, který
umožňuje optimalizovat výkon přesně na míru náročných aplikací ve vzdálenostech od 300 do
900 mm, se vzduchovou podporou až do 1200 mm.
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Vlastnosti a výhody

Technické údaje

Optimální účinná vzdálenost

Rozměry (š × v)

300-900 mm (1200 mm se vzduchovou podporou) Ideální pro ionizaci na dlouhé
vzdálenosti, např. v aplikacích na jako jsou převíječe s podélným řezáním, výroba
mikrotenových sáčků a revolverové navíječe.

Maximální délka

Nízkonapěťové napájení

63 mm x 70 mm

3950 mm

Hmotnost

Díky napájení 24V DC není potřeba vysokonapěťový přívod.

1,2 kg/metr

Integrovaný zdroj (IPS)

Konstrukce

Integrovaný zdroj 971IPS obsahuje vysokonapěťové součástky, což snižuje celkovou
velikost tyče.

FR ABS

Vstupní proud
Max 500mA

Nastavitelný výstup
Frekvence a vyvážení iontů může být jednoduše nastaveno pomocí dálkového ovladače
Hyperion BarMaster.

Vstupní napětí
24V DC (21-27V DC)

Výstupní napětí

Vzduchová podpora

+/- 15kV pulzní DC

Dosah ionizace ionizační tyče Hyperion 971IPS může být prodloužen až na 1200 mm
za pomocí použití stlačeného vzduchu. K připojení slouží 6 mm rychlonástrčka.

Připojení

Nastavitelný signál pro vyčištění hrotů

Frekvence emise iontů

Technologie Ion Current Monitoring (ICM) pozná, kdy je potřeba ionizační tyč
vyčistit. Integrovaná LED kontrolka upozorní obsluhu na potřebu vyčištění hrotů,
čímž trvale je zajištěn optimální výkon.

4 pólový M8 konektor

Tovární nastavení: 1Hz
Nastavitelná od 1Hz do 20Hz s dálkovým
ovladačem Hyperion BarMaster

Vyvážení iontů

Vyměnitelné titanové emisní hroty
Emisní hroty jsou konstruovány k jednoduché údržbě i jednoduché výměně. To
zajišťuje vysoký výkon při velmi dlouhé životnosti ionizační tyče 971IPS.

Indikace závady nebo potřeby vyčištění
Výstupní signál je aktivován ve chvíli, kdy ionizační tyč vyžaduje vyčištění nebo se
vyskytla závada. Díky tomuto signálu má obsluha stálý přehled o stavu tyče.

Tovární nastavení: 60% kladné,
40% záporné
Nastavitelné od 80:20 do 20:80
kladné: záporné

Stupeň krytí
IP64 standard; IP65 na vyžádání

Montáž
‘T’ drážka, šrouby M4 x 20 mm

Emisní hroty
Ostré titanové hroty
Standardní délky: 350-3950 mm

70

63

Maximální teplota prostředí
60°C

Připojení vzduchové podpory
6mm rychlonástrčka

Spotřeba vzduchu
142 l/min na 1000mm při 1 bar
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Hyperion 959IPS
Vzduchová ionizační clona/nůž

Hyperion 959 IPS je ionizační vzduchová clona/nůž. Tento všestranný produkt nabízí
účinnou eliminaci statického náboje a odstranění prachu v mnoha průmyslových aplikací.
Hyperion 959IPS je kombinací ionizační tyče Meech Hyperion 924 IPS a vzduchové
clony/nože Meech Energy Saving Air Curtain. 959IPS vytváří vysokorychlostní laminární
stěnu z ionizovaného vzduchu.
Stejně jako všechny produkty řady Hyperion je i 959IPS vybavena technologii Ion Current
Monitoring (ICM), která zajišťuje stabilitu výkonu díky místním i dálkovým signálům, které
informují obsluhu o potřebě jejího vyčištění.
959IPS je plně kompatibilní s dálkovým ovladačem Hyperion BarMaster, který umožňuje
optimalizovat frekvenci emise iontů a jejich vyvážení přesně na míru náročných aplikací.

Sample
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Vlastnosti a výhody

Technical
Technické
údaje
Characteristics

Optimální účinná vzdálenost

Rozměry (š × v)

Od 20 do 300 mm pro účinné odstranění prachových části v kombinaci s efektivní
ionizací do 300 mm.

28 mm x 59 mm

Maximální délka
1800 mm

Energeticky úsporná vzduchová clona
Air Curtain
Snížení spotřeby stlačeného vzduchu až o 70% a snížení provozních nákladů.

Hmotnost
2,1 kg/metr

Konstrukce

Nízkonapěťové napájení

FR ABS / Aluminium

Díky napájení 24V DC není potřeba vysokonapěťový přívod.

Vstupní proud
Max 500mA

Integrovaný zdroj (IPS)
Integrovaný zdroj 971IPS obsahuje vysokonapěťové součástky, což snižuje celkovou
velikost tyče.

Vstupní napětí
24V DC (21-27V DC)

Výstupní napětí

Nastavitelný výstup

Nastavitelné, od 4 do 7.5kV pulzní DC

Frekvence a vyvážení iontů může být jednoduše nastaveno pomocí dálkového ovladače
Hyperion BarMaster.

Připojení

Nastavitelný signál pro vyčištění hrotů

Frekvence emise iontů

Technologie Ion Current Monitoring (ICM) pozná, kdy je potřeba ionizační tyč vyčistit.
Integrovaná LED kontrolka upozorní obsluhu na potřebu vyčištění hrotů, čímž trvale je
zajištěn optimální výkon.

4 pólový M8 konektor

Tovární nastavení: 20Hz
Nastavitelná od 1Hz do 20Hz s dálkovým
ovladačem Hyperion BarMaster

Vyvážení iontů

Stupeň krytí
Krytí IP66 umožňuje tyči pracovat v odpovídajících náročných podmínkách.

Indikace závady nebo potřeby
vyčištění
Výstupní signál je aktivován ve chvíli, kdy ionizační tyč vyžaduje vyčištění nebo se
vyskytla závada. Díky tomuto signálu má obsluha stálý přehled o stavu tyče.
.

Tovární nastavení: 54% kladné, 46%
záporné
Nastavitelné od 80:20 do 20:80
kladné: záporné

Stupeň krytí
IP66

Montáž
‘T’ drážka, šrouby M4 x 20 mm

Emisní hroty
Ostré titanové hroty
28

Standardní délky: 200 -1800 mm

Maximální teplota prostředí
60°C

Standard Length

59

28

Připojení stlačeného vzduchu
1/4”

Spotřeba vzduchu
112 l/min při 5 bar na každých 25 mm délky
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Hyperion 906 a Hyperion 907
Zdroje pro všechny ionizační tyče
(vyjma řady ionizačních tyčí Hyperion)

Zdroje Hyperion 906 a 907 zajišťují vysoké AC napětí pro AC ionizátory.
Jsou napájeny 24 V DC, které je dostupné na téměř každém průmyslovém
stroji. Jejich výstup je nastavitelný až do 7 kV AC, což pokrývá většinu
aplikací.
Zdroje Hyperion 906 a 907 mohou napájet jakýkoli AC ionizátor Meech. Každý zdroj může
napájet až 4 ionizátory. Vzhledem k tomu, že zdroje pracují se vstupním napětí 24 V DC,
znamená to, že mohou pracovat nezávisle na lokálních hodnotách napětí a frekvence
(Evropa vs USA), a také jsou výrazně lehčí než předchozí modely.
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Vlastnosti a výhody

Technical údaje
Technické
Characteristics

Vstupní napětí 24 V
Univerzální zdroje, které mohou být napájeny přímo ze stroje. Hyperion 906 a 907 mohou
pracovat nezávisle na místních hodnotách napětí a frekvenci.

Rozměry (š × v × h)
92 mm × 110 mm × 118 mm

Hmotnost

Nastavitelný výstup napětí

2,2 kg

To znamená, že Hyperion 906 a 907 mohou napájet jakékoliv ionizační tyče Meech,
což jen potvrzuje jejich univerzálnost.

Konstrukce

Univerzální vysokonapěťové připojení

Vstupní proud

Bez jakékoliv další modifikace lze ke zdrojům Hyperion 906 a907 připojit až 4 ionizátory
Meech.

LED kontrolky červená/zelená

Lakovaná ocel

200mA - 850mA v závislosti na zatížení

Vstupní napětí
24V DC – Zdroj musí být
uzemněn!

LED kontrolky informují uživatele o stavu zdroje a jsou dobře viditelné. Barva LED
kontrolky indikuje, zda zdroj funguje správně, nebo vyžaduje zásah obsluhy.

Výstupní napětí

Signál chyby na vysokém napětí

Výstupní frekvence

Místní i vzdálené hlášení potíží s vysokým napětím.

Signál pro vyčištění hrotů (907)
Místní i dálkové upozornění na potřebu vyčištění hrotů tyče. LED kontrolka svítí, pokud
je systém zapojen a funguje správně. Pokud se LED kontrolka červeně rozbliká, Ion
Current Monitoring (ICM) rozpoznal, že je třeba vyčistit emisní hroty tyče.

Nastavitelné, od 4 do 7kV AC

67 Hz

Připojení
Murr 4 pinový M8 konektor, zemnící svorka

Nastavení hodnot
Dálkový ovladač Hyperion BarMaster

Výstupní signál

Detekce jiskření (907)
Detekce jiskření detekuje problém v systému a upozorní obsluhu rychle blikající LED
kontrolkou. Tento signál je možné sledovat také dálkově přes signální vedení.

Výstup otevřeného kolektoru Max 24 V, 20 mA

Indikátory
Zelená/červená LED kontrolka

Nastavení vyvážení iontů (907)
U kritických elektronických aplikací může odchylka napětí AC ionizačních tyčí způsobit
poškození integrovaných obvodů. Zdroj 907 umí odstranit odchylku napětí a provést
adekvátní eliminaci. To znamená, že AC ionizační tyče mohou být použity tam, kde to
dříve nebylo možné.

92

0
11

110

118

8
1
1
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Hyperion Barmaster
Dálkový ovladač

Hyperion BarMaster je dálkový ovladač, který
lze připojit ke všem produktům řady Hyperion a
nastavit jejich požadované provozní parametry.
BarMaster se zapojuje do série mezi 24V zdroj a ionizační
tyč krátkodobě – pod dobu nastavování. Umožňuje
nastavení hodnot a signálu pro čištění hrotů. Po dokončení
nastavení hodnot je třeba BarMaster odpojit a ionizátor
řady Hyperion vypnout. Po opětovném zapnutí ionizátoru
bude pracovat podle nově nastavených hodnot.
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Technical
Characteristics
Technické
údaje

Vlastnosti a výhody
Univerzálnost
Hyperion BarMaster umí nastavovat hodnoty na všech produktech řady Hyperion.

Rozměry (š × v × h)
81 mm × 143 mm × 25 mm

Ruční ovladač

Konstrukce

Lehký a přenosný ovladač do ruky.

ABS

Nastavení frekvence emise iontů
Frekvenci lze nastavit tak, aby dané operační vzdálenosti tyče.

Délka kabelu
2000 mm

Vstupní napětí

Nastavení vyvážení iontů

24 V

Vyvážení iontů může být nastaveno pro co nejrychlejší eliminaci statického náboje
v požadovanou aplikaci nebo nejlepší iontovou vyváženost pro citlivou aplikaci.

Připojení
4 pinový M8 konektor

Signál pro vyčištění hrotů
Signál pro vyčištění hrotů může být nastaven podle náročnosti dané aplikace.

Záruka do budoucna
BarMaster byl navržen tak, aby byl schopný spolupracovat jak se současnými, tak i
novými produkty řady Hyperion.

25
24,5

143

81
81
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Hyperion Feedback Sensor
pro Hyperion 929IPS a 971IPS

Náš feedback systém zpětné vazby s uzavřenou smyčkou má výhodu nastavitelného
vyvážení iontů u pulzních DC ionizačních systémů.
Feedback sensorem je možné osadit tyče 929IPS a 971IPS, které jsou schopné
realizovat zpětnou vazbu - feedback enabled (mají konektor pro feedback sensor). Vysoce
přesný napěťový sensor je externě připojen k ionizační tyči. Měří napětí na pásu, který
běží pod ionizační tyčí, a umisťuje se ve směru odbíhajícího pásu.
Naměřené hodnoty jsou předávány ionizační tyči, která je okamžitě vyhodnotí a nastaví
optimální vyvážení iontů k dosažení úplné neutrality pásu. Vzhledem k tomu, že se
jedná o kontinuální měření a přizpůsobování hodnot, lze díky tomuto sensoru
dosáhnout nejlepší eliminace statického náboje.

Technické
údaje
Rozpětí měření
+/- 20 kV

Výstup
1-5 V DC (výstupní impedance
přibližně 100 Ω)

Linearita

Vlastnosti a výhody
Feedback pro ionizační tyče středního
a dlouhého dosahu
Opce pro Hyperion 929 IPS a 971IPS.

+/- 5% fs

Vzdálenost od ion. tyče
50 mm

Délka kabelu
5000 mm

Hmotnost

Vysoce přesný sensor třetí strany
Uznávaná a důvěryhodná značka měřících sensorů

185 g

Okolní vlhkost
35% - 85%

Konektor M8
Jednoduché a rychlé spojení

Analogový výstup
Umožňuje zadání a sledování dat.
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Hyperion Distance Sensor
pro Hyperion 971IPS

Meech Distance Sensor (sensor měření vzdálenosti) lze připojit k jakékoliv ionizační
tyči Hyperion 971IPS s funkcí zpětné vazby – feedback enabled. Distance Sensor
automaticky upravuje frekvenci v závislosti na vzdálenosti cíle ionizace. Pokud se cíl
přibližuje, frekvence se zrychluje, pokud se vzdaluje, rychlost frekvence klesá.
Hyperion 971 IPS poskytuje ideální ionizaci ve velké škále operačních vzdáleností.
Tovární nastavení frekvence je 1 Hz, vhodné pro většinu aplikací, zvláště pro aplikace
na dlouhé vzdálenosti.
Nicméně pokud pracuje na kratší vzdálenost, pomůže vyšší frekvence dosáhnout
lepších výsledků. Nastavení frekvence je možné provést pomocí BarMasteru, ovšem
nejedná se o nejlepší řešení, pokud se operační vzdálenost tyče mění během operace.

Technické
údaje
Rozměry (š × v × h)
75 mm × 88 mm × 65 mm

Konstrukce
ABS

Kabel
Spirální, 3000 mm

Hyperion Distance Sensor je navržen pro místa, kde se operační vzdálenost
konstantně mění a umožňuje optimální nastavení frekvence 971IPS.

Připojení

Vlastnosti a výhody

Hmotnost

Řízení ionizačních tyčí pro střední a
dlouhé vzdálenosti

3 pinový M8 konektor

83g

Okolní teplota
Od 0 do 50 °C

Opce pouze pro pulzní DC ionizační tyč Hyperion 971IPS s feedback enabled.

Ultrasonický sensor vzdálenosti
Přesné měření vzdálenosti.

Autodetekce sensoru
Sensor stačí pouze připojit. Není třeba sensor ani tyč nějak přenastavovat.
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Vše, co potřebujete a od jedničky
v oboru
Firma Meech je také přední dodavatel:

Systémů pro čištění pásů – používaných především v polygrafickém
nebo obalovém průmyslu k odstranění nečistot, ke zlepšení kvality tisku
a zvýšení produktivity.

Výhradní zastoupení pro Česko a Slovensko

Limex -Technik s.r.o.
Strmá 1429
CZ – 464 01 Frýdlant

Systémů vzduchových nožů JetStream – energeticky efektivní
systémy vzduchových nožů používané pro odstranění nečistot a
povrchové vlhkosti.
Air Technology - produkty pro stlačený vzduch, které snižují náklady a
hladinu hluku a poskytují efektivní chlazení.

Tel.: +420 482 312 521
Fax: +420 482 312 477
E-mail: limex@limex-technik.cz
www.limex-technik.cz

IonRinse™ – energeticky efektivní systémy pro vymývání nádob
ionizovaným vzduchem v potravinářském, farmaceutickém a nápojové
průmyslu.

Meech International
2 Network Point
Range Road, Witney
OX29 0YN, UK

Meech Static Eliminators USA Inc
2915 Newpark Drive
Norton, OH 44203
USA

Meech Elektrostatik SA
Kaiserbaracke 66
B-4780 St.Vith
Belgium

Tel: +44 (0)1993 706700
Fax: +44 (0)1993 776977
email: sales@meech.com

Tel: +1 330 564 2000 /
1 800 232 4210
Fax: +1 330 564 2005
email: info@meech.com

Tel: +32 80 670 204
Tel: +36 27535075
Fax: +32 80 862 821
Fax: +36 27535076
email: mesa@meech.com email: ce@meech.com Tel: 020-26159641/ 26159642,
Fax: 020-26159644
e-mail: india@meech.com

© Meech Static Eliminators 2015

Meech CE
2151 Fót
Széchenyi út. 46
Hungary
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Meech Shavotech
Shavo House, Survey No.21A /
10 B, Plot No.394
South Main Road, Koregaon Park,
PUNE 411 001
India

Meech Static Eliminators
(Shanghai) Co. Ltd
7G, 7F, LP Tower
#25 Xiangfeng Road
201103 Shanghai
China
Tel: +86 400 820 0102
Fax: +86 21 6405 7736
email: china@meech.com

