
  



 



 



 



 



 



 



 



  

Zdroje střídavého napětí (AC) 

Model 904 je zdroj poskytující konstantní střídavé napětí 7kV pro 

ionizační přístroje firmy Meech. Tento zdroj je schopen pracovat 

pod vstupním napětím o hodnotě 100-120V nebo 200-240V. 

Zároveň je nabízen ve verzích 50Hz nebo 60 Hz. 

Model 905 je zdroj poskytující konstantní střídavé napětí 5kV pro 

ionizační přístroje firmy Meech. Tento zdroj je schopen pracovat 

pod vstupním napětím o hodnotě 100-120V nebo 200-240V. 

Zároveň je nabízen ve verzích 50Hz nebo 60 Hz. 

Systém 904CM sleduje výkon AC ionizační tyče. Pokud klesne 

její výkon pod požadované nastavení, umožní neprodleně 

provést údržbu. Dodatečná detekce jisker zkratku umožňuje 

včas zajistit možné potíže nebo identifikuje poškozené vybavení 

určené k výměně. Systém sestává ze tří částí: modifikovaného 

zdroje 904, sledovací jednotky 904CM a z izolačních svorek pro 

AC ionizační tyče. 

Nové AC zdroje řady Hyperion 906 a 907 jsou prvními zdroji 

firmy Meech se vstupním napětím 24V DC. Oba zdroje 

spolupracují s ovladačem Hyperion BarMaster, který umožňuje 

nastavení výstupního napětí a frekvenci emise, což znamení, že 

zdroje 906 a 907 mohou napájet jakékoliv AC produkty firmy 

Meech – bez ohledu na lokální síťové napětí a frekvenci. 

Hyperion 907 navíc ovládá funkce jako monitorování iontového 

proudu, signál pro vyčištění hrotů, nastavitelné vyvážení iontů a 

detekci jisker. 

„Vzhledem k tomu, že statický náboj není viditelný pouhým okem, není obvykle považován jako zdroje problémů ve výrobě. 

Nicméně díky zkušenostem našeho pracovníka a expertíze v oblasti řešení potíží se statickým nábojem od firmy Meech 

jsme nalezli místa, kde by mohlo dojít určitým vylepšením. Díky systémům firmy Meech můžeme nyní naše navíjecí stroje 

provozovat při dvojnásobné rychlosti a zároveň jsme odstranili potenciální problémy s kvalitou. Jistou úsporu času přináší též 

Systém automatického řízení zpětné vazby. Pracovníci se též již nemusí zabývat možností zásahu statickým nábojem. 

Obsluha strojů i celý management našeho podniku jsou velmi spokojeni s dosaženými výsledky. 

       ~ výrobní manažer, Technibond, UK 

 



 

Model 977v3 pulzní DC ovladač je přizpůsoben práci se všemi 

průmyslovými statickými DC eliminátory firmy Meech. Je lehký a 

kompaktní a zároveň schopný operovat i nejvíce technicky 

namáhavých průmyslových aplikacích. Schopnost ovládat výstupní 

proud, frekvenci a polaritu umožňuje vzdálený monitoring, řízení 

funkcí a alarmové upozornění. 

977CM – Pulzní DC ovladač sledování proudu spojuje dohromady 

účinnou ionizaci na dlouhé vzdálenosti, zpětnou vazbu uzavřeného 

okruhu, „sebe-kontrolu“ a dálkové hlášení – kompletní soubor, 

unikátní pro Meech. Sebekontrola a nastavení výkonu umožňují 

optimální řízení statického náboje na mnohem delší období, než 

tomu dosud bylo možné. Displej přístroje a kontrolky výstupů 

upozorní obsluhu na nutnost vyčištění. 120/240 V AC vstup s opcí 

24V DC. 

977HL – Pulzní DC ovladač sledování proudu pro ionizátory 

v rizikových prostředích je používán s ionizačními tyčemi 976EX 

pro riziková prostředí. Vestavěné sledování výkonu garantuje 

obsluze efektivní provoz: zajišťující správné eliminaci statického 

náboje v kritických použitích.  

Dodatečně lze dosáhnout uzavřeného okruhu dodáním senzoru 

tyče. Tím se dosáhne co možná nepřesnějšího řízení statického 

náboje. Displej přístroje a dálkové výstupy poskytují přesné 

informace o stavu systému. 

Pozn.: Montáž 977HL musí být provedena mimo riziková 

pracoviště 

Názor zákazníka 

„Jsme velmi mile překvapeni mírou technických informací, které získáváme od firmy Meech pro zajištění optimálního provozu jimi 

dodávaného vybavení. 

       ~ design manažer, Autobond, UK 
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Ionizační tyče řady Hyperion 

Ionizační tyč 924 IPS je novinkou v řadě Hyperion. První pulzní 

ionizační tyč opravdu kompaktních rozměrů, napájena 24V DC. Díky 

rozměrům 22mm × 32mm může být tato ionizační tyč umístěna do 

nejužších možných míst či může být použita v průmyslových 

aplikacích, kde je vyžadována krátká vzdálenost k ionizovanému 

objektu. Hyperion 924IPS je skvěle použitelná pro aplikace, které 

dříve vyžadovaly použití AC ionizačních tyčí. Tyč Hyperion 924IPS 

zároveň nabízí veškeré výhody, kterými disponuje řada Hyperion. 

Ionizační tyč Hyperion 929IPS je kompaktní pulzní tyč na 

stejnosměrné napětí s integrovaným zdrojem (IPS = Integrated Power 

Supply) - napájena 24V DC. 929IPS poskytuje účinnou ionizaci 

na krátké a středně-dlouhé vzdálenosti. 

Pokud je potřeba účinné ionizace v rychlé moderní výrobě, Hyperion 

929IPS je odpovědí. Její kompaktní rozměry (26×43mm) umožňují 

snadnou instalaci pro tiskařské a zpracovatelské stroje. 

Ionizační tyč 971IPS je pulzní ionizační tyč na stejnosměrné napětí, 

určená pro účinnou ionizaci na dlouhé vzdálenosti. 971IPS má 

integrovaný zdroj IPS – napájena 24V DC. Ionizační tyč 971IPS nabízí 

veškeré výhody tyčí řady Hyperion, navíc s nízkonapěťovým 

elektrickým vedením. Monitorování iontového proudu a dálkové 

hlášení pro čištění iontů zajišťují maximální účinnost. Lze použít 

ovladač BarMaster, který umožňuje přesné nastavení ionizace pro 

konkrétní aplikaci. 

Opce pro ionizační tyče s IPS (Integrated Power Supply) 

Měřič vzdálenosti pro 971IPS

IPS 

 Ionizační tyč 971IPS je pulzní ionizační tyč na stejnosměrné napětí, 

určená pro účinnou ionizaci na dlouhé vzdálenosti. 971IPS má 

integrovaný zdroj IPS – napájena 24V DC. Ionizační tyč 971IPS nabízí 

veškeré výhody tyčí řady Hyperion, navíc s nízkonapěťovým 

elektrickým vedením. Monitorování iontového proudu a dálkové 

hlášení pro čištění iontů zajišťují maximální účinnost. Lze použít 

ovladač BarMaster, který umožňuje přesné nastavení ionizace pro 

konkrétní aplikaci. 

Automaticky přizpůsobuje 

frekvenci emise iontů, 

vzhledem ke vzdálenosti mezi 

ionizační tyčí 971IPS a 

objektem určeným k ionizaci. 

Systém zpětné vazby  

Senzor kontroly zkratů 

v uzavřeném obvodu řídí 

vyvážení iontů antistatických 

tyčí Hyperion IPS, zajišťující 

vysokou přesnost eliminace 

statického napětí. 

Názor zákazníka 

„Bylo to něco jako zjevení – příjemné a snadné řešení, které překonalo veliký problém 

~ výrobní manažer, Londýn, UK 

 



  

Opce pro ionizační tyče  

Náhradní emisní hroty pro 

Hyperion 971 

Náhradní emisní hroty 

umožňují modelu 971 udržet 

jeho funkčnost, jako kdyby byla 

tyč úplně nová. 

Splittery byly vyvinuty za 

účelem napájení více 

produktů Meech z jednoho 

pulzního DC kontroleru. 

Splittery 

Instalace pulzních DC ionizačních 

tyčí na široké stroje může být 

usnadněna instalací sérií 

propojených ionizačních tyčí. 

Propojení ionizačních tyčí 

Hyperion 971 

Hyperion Barmaster je unikátní 

zařízení, které v dočasném 

propojení v sérii s 24V zdrojem a 

ionizační tyčí umožňuje nastavení 

výstupních hodnot a nastavení 

hlášení čistoty hrotů. 

 „Jsme velmi potěšeni s dosaženými výsledky. Rychle jsme vyřešili problém v našem provozu; Systém zpětné vazby vyrobený 

firmou Meech garantuje bezproblémový provoz celého procesu produkce. Výrobky opouštějící náš závod se řadí mezi výrobky 

s největší kvalitou na s světě. 

~ procesní inženýr, 3M, Polsko 

 



 



 



  



  

Hyperion 971 je pulzní DC ionizační tyč, která zajišťuje účinnou 

eliminaci statického náboje na dlouhé vzdálenosti v široké škále 

možných aplikací.  

Pro prodloužení vzdálenosti účinné ionizace pomáhá integrovaný 

systém vzduchové podpory. Emitory jsou vyrobeny tak, aby jejich 

životnost byla co možná nejdelší a zároveň aby docházelo k jejich 

minimálnímu znečištění. 

Externě napájené DC ionizační tyče a trysky 



  



 

Generátory statického náboje 



  

Generátor 994 IML byl navržen přesně podle požadavků 

odběratelů. Kompaktnost, lehká váha a přijatelná cena byly 

hlavními kritérii. Meech 994 IML poskytuje 0-20kV, negativní 

polarity – v lehkém skeletu s možným připojením na systém 

Meech Hydra IML. 

Generátory statického náboje - IML 

Opce 

Splittery umožňují napojení 

několika systémů Hydra na 

jeden 994 IML Generator. 

Splittery pro systémy Hydra 

Ultra-flexibilní vysokonapěťový kabel 

pro systémy Hydra 

Flexibilita kýblů pro systém 

Hydra umožňují téměř 

neomezenou životnost na 

robotických pažích. 

Názor zákazníka 

„Lidé musí přijmout, že se mohou v budoucnu potřebovat vybavit tlakovým vzduchem nebo systémem eliminace statického náboje, 

pokud bude potřeba – řešení je celkem jednoznačné a zároveň nebývá drahé, zvláště pokud vezmete v potaz pokrok v produkci.“ 

~ výkonný ředitel, IBIS Integrated Bindery Systems, UK 

 



 

Řada 200 – výrobky pro čisté provozy Řada 200 – výrobky pro čisté provozy 

Ionizační pistole typu 251 



 

Názor zákazníka 

„Kontaminace se nás bude vždy týkat, nicméně možnost zavolat na expertízu u Meech International znamená, že veškeré potíže 

mohou být vyřešeny. Byly jsme ohromeni jejich znalostmi o statickém náboji a o jeho vlivu na náš průmysl. Považujeme je za 

partnery při hledání potíži se statickým nábojem 

~ production manager čistého provozu, Sovrin, UK 

 



 





 


