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AC IONIZAČNÍ SYSTÉMY

DC IONIZAČNÍ SYSTÉMY

EX IONIZAČNÍ SYSTÉMY

SYSTÉMY PRO GENEROVÁNÍ STAT. NÁBOJE

Meech International má pět vzájemně propojených produktových řad:

 � Průmyslové řízení statického náboje a odstraňování prachových částic

 � Řízení statického náboje v čistých provozech a v provozech s elektronikou (ESA/ESD)

 � Systémy pro čištění povrchů  - IonWash™, IonRinse™, JetStream™

 � Systémy pro čištění povrchu pásu  - kontaktní a bezkontaktní

 � Produkty pro ekonomizaci spotřeby stlačeného vzduchu a produkty pro průmyslové chlazení (vortex cooling - vírová trubice)
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Pokrýváme celý svět 
Společnost Meech zajišťuje zákazníkům po celém světě 
širokou paletu vysoce odborných projektů. Svět máme 
podchycen díky našemu ústředí a technologickému centru 
ve Velké Británii, výrobnímu zázemí v USA a obchodním 
zastoupení v Belgii, Maďarsku, Číně nebo Indii. Naše 
distribuční síť nyní pokrývá 50 zemí, kde náš provoz zajišťují 
důkladně proškolení a pečlivě vybraní distributoři, kteří Vám 
jsou schopni poskytnou potřebnou podporu.

Vynikající kvalita je standardem
Kvalita je bez nadsázky srdcem každého Meech systému. Ve všem, 
co děláme, se vždy snažíme o dosažení maximální dosažitelné 
kvality  ve výrobě, v zákaznické podpoře i v technologickém 
know-how. Náš systém kontroly kvality je certifikován BSI na ISO 
9001. Naše produkty jsou odpovídajícím způsobem certifikovány  
na mezinárodní standardy, zahrnující např. CE a UL/CSA (CUL), 
stejně tak, jako ATEX a UL “EX” pro použíití v nebezpečných 
provozech. S takovou nabídkou není divu, že náš seznam zákazníků 
překočil již 7000 společností.
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Meech Static Eliminators USA Inc
2915 Newpark Drive
Norton, OH 44203
USA

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

Meech Elektrostatik SA
Kaiserbaracke 166Kaiserbaracke 166
B-4780  St.Vith
Belgium

Tel: +32 8086 2983
Fax: +32 8086 2821
email: mesa@meech.com

Meech CE
Gábor László utca 2
Budapest 1041
Hungary

Tel:   +36 1 7977039  
      +36 30 2803334 
email: ce@meech.com

 Meech Static Eliminators (Shanghai) Co. Ltd
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#25 Xiangfeng Road
201103 Shanghai
China

Tel: +86 400 820 0102  
Fax: +86 21 6405 7736
email: china@meech.com

Meech International (Singapore) Pte. Ltd.
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12-07 Suntec Tower One
Singapore
Singapore
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Tel: +65 65918859
email: singapore@meech.com 

Meech International (UK) 
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Range Road, Witney
OX29 0YN, UK

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

Meech Shavotech
29/2, Kharadi
O� Pune-Nagar Road
On Old Kharadi Mundhwa Road
Pune : 411014 , Maharashtra 
India

Tel: +91 (0)703 093 8211 / +91 (0)741 000 4817
Fax: +91 (080) 28395963
email: india@meech.com 
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Meech 
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Regiony  s obchodním zastoupením 
Meech 



Co je statický náboj?
Pokud materiál nebo těleso v sobě zadržuje čistý elektrický náboj 
(kladný či záporný) říkáme, že je staticky nabité. Statický náboj se 
postupem času snižuje. Doba, než statický náboj zcela zmizí, je 
závislá na odporu materiálu. Z praktického hlediska existují dva 
extrémy: plast, který zadržuje statický náboj na velmi dlouhou 
dobu a kov, který nezadržuje statiku téměř vůbec.

Existují dva hlavní druhy statického náboje: objemový (vnitřní) a 
povrchový (vnější). Objemový statický náboj vzniká nevyvážeností 
elektrického náboje uvnitř tělesa, kdežto povrchový statický 
náboj vzniká pouze na vnějším povrchu tělesa. V praxi se valná 
většina problémů v průmyslu týká zejména povrchového náboje.

Které faktory ovlivňují statiku?
Existuje celá řada faktorů, které ovlivňují statiku, ale nejčastějšími 
jsou: 

 � Relativní vlhkost – Čím sušší prostředí, tím vyšší hladina 
statického náboje. Naopak, čím vyšší vlhkost, tím nižší 
hladina statického náboje.

 � Typ materiálu – Některé materiály se budou nabíjet snadněji 
než jiné. Např. acetátová vlákna se nabijí statickým nábojem 
velmi snadno, kdežto sklo se nabíjí hůře. Závisí také na pozici 
na triboelektrické řadě  - pozice určí, zda se bude materiál 
nabíjet kladným nebo záporným nábojem v závislosti na 
druhém materiálu, se kterým přišel do styku. 

 � Opakování – Opakované úkony jako tření nebo oddělování 
zvyšují úroveň náboje na materiálu.

 � Změna teploty –  Když materiál chladne, má tendenci 
vytvářet statický náboj. Pokud je materiál dobrý izolant, 
vnitřní (objemový) náboj se může v materiálu udržovat po 
velmi dlouhou dobu. Nicméně, během této doby migruje 
statický náboj na povrch materiálu, a následně se z něj stává 
vnější (povrchový) statický náboj.

Jak vzniká statický náboj? 

Existují tři hlavní důvody pro vznik statického náboje:  
tření, oddělování a indukce.

 � Tření – třením dvou materiálu o sebe.
 � Oddělování – oddělením dvou materiálů od sebe. 
 � Indukce – pokud je materiál v blízkosti silného elektrického 

pole.

STATICKÝ NÁBOJ

Náboj vznikající třením

Náboj vznikající oddělováním

Při tření dvou materiálů o sebe, elektrony povrchových 
atomů na každém z materiálů přijdou do velmi těsné 
blízkosti. V závislosti na materiálu se povrchové elektrony 
mohou přemisťovat z jednoho povrchu na druhý. Výsledný 
náboj a náboj způsobený přesunem se značně zvyšuje s 
tlakem, čím silněji jsou dva materiály třeny o sebe, tím větší 
náboj vzniká.  

Náboj vznikající oddělováním se objevuje, když povrchové 
elektrony dvou  materiálů jsou v těsné blízkosti. Během 
oddělování maji elektrony tendenci  se přichytávat k jednomu 
nebo druhému materiálu, podle struktury daných materiálů. 
Stejně tak může velikost statického náboje být ovlivněna 
rychlostí oddělování: čím rychlejší oddělování, tím větší 
náboj a naopak, čím pomalejší oddělování, tím menší náboj.

Náboj vznikající indukcí

Indukce nebývá významnou potíží v našem oboru. Statický 
náboj může vznikat indukcí, když je materiál v blízkosti 
silného elektrického pole. Povrch materiálu v těsné blízkosti 
vysokého kladného napětí se bude nejspíš nabíjet kladným 
nábojem. Tento způsob vzniku statického náboje je způsoben 
ionizací vzduchu, mezi povrchem materiálu a zdrojem napětí, 
který přenáší elektrony z povrchu materiálu ke zdroji. 
Příkladem indukce může být obsluha pracující v blízkosti 
elektrického pole. Obsluha se nabije statickým nábojem a 
dotykem  s uzemněným tělesem se vybije. Tím obsluha 
dostane úder od statického náboje, který se mylně zaměňuje 
s úderem od elektronického zařízení.
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ÚČINNÝ DOSAH IONIZÁTORŮ

Všechny ionizátory Meech mají optimální pracovní vzdálenost. 
tyto vzdálenosti se liší mezi produkty a aplikacemi, kde jsou 
použity. Tabulka výše udává optimální pracovní vzdálenosti 
pro eliminace statického náboje pro řadu produktů Meech 
včetně řady Meech Hyperion™, která má samostatný 
prospekt.

Produkty jsme rozdělili podle vzdálenosti do 4 řad: na krátkou, 
střední, dlouhou a dlouhou se vzduchovou podporou. Obvykle, 
ionizátory pro krátkou vzdálenost pracují na nižším výstupním 
napětí, pro delší vzdálenost bude potřeba vyšší napětí. Pro 
aplikace, kde bude třeba ionizace na ještě delší vzdálenost, může 
být k určitým ionizačním tyčím dodána i vzduchová podpora.
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Účinné dosahy systémů 
pro eliminaci statického náboje Meech* *

*.Pouze příklady. Skutečná pozice bude záviset na konkrétní aplikaci. 
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Lokátor statického náboje 983v2

Meech 983v2 Static Locator poskytuje přesné měření 
elektrostatického náboje. Jeho konstrukce umožňuje rychlou 
odezvu, důkladné prozkoumání prostoru a jednoduché ovládání. 
983v2 pracuje ve dvou módech: “Continuous” pro zaznamenávání 
změn statického náboje nebo “Peak Hold” pro zjištění  maximální 
hodnoty naměřeného náboje.

 

MĚŘENÍ STATICKÉHO NÁBOJE

Jak měřit statický náboj?

Měřící přístroje Meech byly navrženy pro přesné měření 
elektrostatického náboje, jak AC/střídavý, tak DC/
stejnosměrný a povrchového odporu. Tyto ruční přístoje 
jsou jednoduché na použití a nezbytně nutné k diagnostice 
potíží se statickým nábojem. 

Obrázek vpravo zobrazuje triboelektrickou řadu. Jde o 
řadu materiálů uspořádaných podle toho, jak velkou mají 
tendenci se nabíjet statickým nábojem, a to buď kladným 
(+), nebo záporným (-). Je to velmi užitečný nástroj pro 
určování, které kombinace materiálů budou společně 
vytvářet největší statický náboj.

Vzduch
Lidská pokožka

Králičí srst
Sklo

Lidské vlasy
Nylon
Vlna

Hedvábí
Hliník
Papír

Bavlna
Ocel

Dřevo
Tvrdé gumy

Nikl, měď
Mosaz, stříbro

Zlato, platina
Acetatová vlákna

(Rayon)
Přilnavé fólie

Polyester
Polyetylen

PVC
Silikon
Teflon

(+) 
Kladný
náboj

(-) 
Záporný

náboj

Rozměry Rozsah měření Přesnost Výdrž baterie

Podrobnosti 143 mm x 81 mm x 25 mm 
-200kV až +200kV ve 
vzdálenosti 150 mm  
od měřeného tělesa

+/-5 %
2 x AA alkalinové baterie: 
cca 10 hodin souvislého 

používání
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Sensor iontů 984v2

Meech 984v2 Ion Sensor je zařízení určené ke kontrole správného 
výkonu AC i DC ionizačních tyčí. Indikační kontrolky potvrzují 
přítomnost iontů, v případě DC tyčí i polaritu iontů. Pravidelnými 
kontrolami s 984v2 zjistíte, zda vaše tyče nepotřebují čištění nebo 
údržbu.

983v2 & 984v2 Test Kit

Meech 983v2 a 984v2 umožňují obsluze a údržbě diagnostikovat 
problémy se statickým nábojem a sledovat výkonnost jejich 
ionizátorů. Test kit obsahuje Meech 983v2 a Meech 984v2 v 
lehkém a  odolném kufříku.

 Měřič povrchového napětí 990SRM 

Meech 990 SRM je pohodlný a kapesní přístroj měřící povrchový 
odpor a odpor vůči zemi. Jedná se o užitečný nástroj pro testování 
materiálů, které se budou pravděpodobně nabíjet statickým 
nábojem během výroby/úpravy a pro diagnostiku problémů 
spojených se statickým nábojem.

Opce pro měřící příslušenství

Rozměry Hmotnost Přesnost Displej

Podrobnosti 96 mm x 61 mm x 26 mm 170 g ± 10% LED kontrolky 
- jedna na dekádu

Rozměry Hmotnost Baterie Měření na místě

Podrobnosti 142 mm x 81 mm x 25 mm 168 g (s bateriemi) 2 x AA alkalinové Není potřeba vyjímat tyče  
z jejich osazení na stroji
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Co je to AC eliminace statického 
náboje?

Standardní síťové střídavé (AC) elektrické 
napájení 110/240V, 50/60 Hz se zvyšuje pomocí 
speciálního transformátoru na 7kV AC. Toto 
vysoké napětí je přenášeno odstíněným HV 
(vysokonapěťovým) kabelem do eliminátoru 
statického náboje, kde je přeneseno do 
řady emisních hrotů. Ty pak vytvářejí 
vysokoenergetické „iontové mračno” , obsahující 
značné množství kladných i záporných iontů.  
Se změnou AC cyklu vznikají zhruba stejná 
množství kladných i záporných iontů. Staticky 
nabitý povrch kterékoli polarity, který se přiblíží 
ionotovému mračnu se rychle neutralizuje.

AC IONIZAČNÍ SYSTÉMY 

Zdroje 904 & 905 

Zdroje Meech 904 a 905 poskytují konstantní napětí 
7kV (904) nebo 5kV (905) pro Meech AC eliminátory 
statického náboje. Je možné je objednat ve verzích 
vhodných pro lokální podmínky: vstupního napětí 
100-120 V nebo 200-240 V a frekvnece 50 Hz nebo 
60 Hz. Oba zdroje mají nízkonapěťovou zásuvku 
pro připojení sensoru Meech 900v2 High Voltage 
Sensor. 

Vnější rozměry Výstupní frekvence Výstupní napětí Vstupní napětí

Podrobnosti 145 mm x 130 mm x  
113 mm 50/60Hz 904: 7 kV

905: 5 kV 110 / 240V AC
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Těleso ionizační tyče 
spojené 
se zemí

Přívod HT AC 
k elektrodovému
kolíku

AC ionizační tyč

Ionizace 
na elektrodách/emitorech

Povrch s nulovým 
zbytkovým nábojem

 Povrch se silným
 kladným nábojem

Směr pohybu materiálu
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Rozměry Účinný dosah Hmotnost Emisní hroty Pracovní napětí

Podrobnosti  16 mm x 20 mm x 
 max délka 4000mm 15 mm - 30 mm cca 750 g na 1000 mm 

délky nerezová ocel 7 kV AC

Rozměry Efektivní dosah Hmotnost Emisní hroty Pracovní napětí

Podrobnosti 15 mm x 18 mm x
max. délka 4000 mm 25 mm - 100 mm cca.  400 g 

na 1000 mm délky titanové 5 kV AC

Rozměry Účinný dosah Hmotnost Emisní hroty Pracovní napětí

Podrobnosti 18 mm x 42 mm 
x max. délka 4000 mm 30 mm - 150 mm cca 1100 g  

na 1000 mm délky titanové 4,5 kV - 7kV AC
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Ionizační tyč 915

AC ionizační tyč Meech 915 byla 
navržena, aby zvládla nejnáročnější  
problémy se statickým nábojem  - včetně 
těch, které vznikají na velmi rychle  
se pohybujících pásech. Její vysoký 
výkon umožňuje efektivní ionizaci  
až do vzdáleností do 150 mm. Meech 
915 je napájena zdrojem Meech 904.

Ionizační tyč 910

Ionizační tyč Meech 910 má indukčně 
spojenou konstrukci, která umožňuje 
účinnou eliminaci statického náboje 
a zcela bezpečný (bez elektrických 
úderů) provoz. Její kompaktní a odolná 
konstrukce umožňuje 910 nasadit 
napříč průmyslem. Meech 910 je 
napájena zdrojem Meech 904.

Ionizační tyč 914

AC Ionizační tyč Meech 914 byla 
navržena, aby zvládla i ty nejnáročnější  
problémy se statickým nábojem  -  
i ty vznikající na velmi rychle  
se pohybujících pásech. Její vysoký 
výkon umožňuje efektivní ionizaci  
až do vzdáleností do 100 mm. Meech 
914 je napájena zdrojem Meech 905. 
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Ionizační tyč 912

Kruhová ionizační tyč Meech 912 vychází 
z populární ionizační tyče Meech 910. 

Její indukčně spojená konstrukce umožňuje 
účinnou eliminaci statického náboje a zcela 
bezpečný (bez elektrických úderů) provoz. Ionizační 
tyč 912 je napájena zdrojem Meech 904 a je vhodná  
pro aplikace, kde je vyžadována 360° ionizace.

Proudová trubice 913

Trubicový ionizátor Meech 913 Flow Tube 

(FT) neutralizaje statický náboj materiálu 

procházejícího dopravníkovými systémy. 

Meech 913 FT poskytuje celkovou 

ionizaci trubice, čímž zabraňuje materiálu  

v přichytávání a ucpávání trubkových systémů  

kvůli statickému náboji. Meech 913 FT je 

napájena zdrojem 905 a je dodávána v celé 

řadě průměrů tak, aby vyhovovala většině 

standardních trubkových instalací.

Rozměry Hmotnost Emisní hroty Energie v hrotu

Podrobnosti 21 mm x 18 mm,  
Ø: od 30 mm do 254 mm

350 g při 30mm  
vnitřním Ø nerezová ocel cca 0,15 mJ

Průměr trubice Celková délka Konstrukce trubice Maximální teplota

Pordrobnosti Ø 50 mm - 305 mm 700 mm nerezová ocel 60°C

Rozměry Účinný dosah Pracovní teplota

Podrobnosti Ø 28 mm, max. délka 4000 mm 100 mm Max 150°C
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Ionizační tyč pro vysoké teploty 925

Meech 925 je AC ionizační tyč navržená pro eliminaci 
statického náboje v místech s vysokou teplotou. Díky maximální 
pracovní teplotě 150°C může být 925 použita v místech, 
kam by nebylo možné umístit standardní ionizační tyče.
Silný výkon této antistatické tyče poskytuje velmi efektivní 
neutralizaci statického náboje až do vzdálenosti 100 mm  
od ionizovaného tělesa.
Emisní hroty ionizační tyče 925 jsou přímo spojeny  
s vysokonapěťovým výstupem zdroje 905. Zdroj 905 má 
maximální výstupní proud 5 mA, mezinárodně uznávanou 
hodnotou pro bezpečný elektrický proud.

10
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Ionizační ventilátor 935

Ionizační ventilátor 935 poskytuje efektivní ionizaci 
na dlouhé vzdálenosti. Meech 935 sestává z ionizační 
hlavy a integrovaného systému ventilátorů. Velký objem 
ionizovaného vzduchu vzniká foukáním vzduchu skrz 
ionizační hlavu. Ionizaci zajišťují ionizační tyče Meech 915, 
které jsou napájeny zdrojem 904.

Vzduchová clona 957

Vzduchová clona 957 velmi efektivně 
eliminuje statický náboj a odstraňuje 
prachové částice  v celé řadě průmyslových 
aplikací. Meech 957 vyžaduje připojení 
ke stlačenému vzduchu a napájení 
ze zdroje 904.

 Ionizační pistole 954v2  

Ionizační pistole Meech 954v2 je nejnovější verzí ručních 
ionizátorů se vzduchovou podporou.  Její konstrukce 
umožňuje spolehlivě odstranit statický náboj a nežádoucí 
kontaminaci. Meech 954v2 eliminuje statický náboj 
o 60 % rychleji než její předchozí verze.

Rozměry Účinný dosah Hmotnost Výstupní napětí Vstupní napětí

Podrobnosti 172 mm x 184 mm, 
max. délka 2400 mm 200 mm - 1500 mm cca 4500 g  

na 400 mm délky 7 kV 110/240 V AC

Rozměry Účinný dosah Výstupní napětí Vstupní napětí Spotřeba stlačeného 
vzduchu

Podrobnosti 28 mm x 63 mm, 
max. délka 1800 mm 50 mm - 300 mm 7 kV 110/240 V AC

122 l/min při tlaku  
5,4 bar 

na 25 mm délky tyče

Rozměry Účinný dosah Hmotnost Maximální tlak Hladina hluku
(v 1000 mm)

Výstupní napětí Spotřeba 
vzduchu

Rozměry
193 mm x  
183 mm x  

28 mm
do 500 mm

Samotná pistole  
135 g (490 g  

s 3000mm zdro-
jovým kabelem)

6,8 bar 
 (doporučený  

3,4 bar)

<80 dB(A)  
při 3,4 bar 7 kV 425 l/min  

při 5,4 bar
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Protišoková ionizační 
tryska 954v2

Ionizační tryska 954v2 navržena 
k neutralizaci statického náboje a odstranění  
prachové kontaminace. 954v2 má 1/4” 
závitovou přípojku pro jednoduché připojení 
různých zdrojů stlačeného vzduchu.  

Ionizační tryska 940

Ionizační tryska 940 je dostupná buď, jako 
samostatná tryska (se uzavřeným koncem),  nebo 
jako dvě či více trysek spojených v sérii (průchozí 
typ). Meech 940 je určena pro aplikace vyžadující 
odstranění elektrostaticky přitahovaného prachu 
a pro eleiminaci statického náboje na dluhé 
vzdálenosti. Je napájena zdrojem Meech 905.

Ionizační tryska 942 & 
Flexibilní ionizační tryska 942F

Meech 942 je malá, lehká a řadová ionizační tryska. Může 
být použita samostatně (uzavřený konec) nebo jako dvě a 
více trysky spojených v sérii (průchozí typ). Meech 942F 
k tomu navíc přidává kloubovou koncovku. Používají se 
zejména v aplikacích, jako je zásobník/oddělovač listů nebo 
v různých druzích dopravníků. Meech 942 a 942F jsou 
napájeny zdrojem Meech 905.

Rozměry (tryska) Účinný dosah Maximální tlak Konstrukce Hmotnost

Podrobností 56 mm x 29 mm  
x 25 mm do 500 mm 6,8 bar Černý anodizovaný hliník 

s PTFE vložkou 200 g

Rozměry 
 (tělo trysky)

Efektivní dosah Maximální tlak Konstrukce Spotřeba vzduchu Hmotnost

Podrobnosti 32 mm x 32 mm 
x 55 mm do 500 mm 2 bar

Mosazné tělo  
s vloženými plas-
tovými vložkami

28,4 l/min při 1 bar 240 g

Rozměry Účinný dosah Výstupní napětí Maximální tlak Hladina hluku
(v 1000 mm)

Spotřeba vzduchu

Podrobnosti 71 mm x 26 mm x 
28 mm do 500 mm 7 kV

6,8 bar
(doporučený 

 3,4 bar)
<80 dBA při 3,4 bar 435 l/min  

při 5,4 bar
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Opce pro AC ionizační systémy
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Sériový konektor 900-HTCON  
pro AC ionizační tyče Meech
Na strojích, kde je vyžadováno opakované rozpojování tyčí, je 
sériový konektor skvělým řešením. Konektor může být používán 
pro rychlé rozpojení systému nebo ionizační tyče  nebo v místech 
s problematickou instalací ionizační tyče, kde přepážky stroje 
ztěžují vedení kabelů.

Prachuvzdornost pro tyče 915
Vhodné do špinavých nebo prašných provozů . Ochrana před 
prachem posílí odolnost tyče 915.

Voděodolnost
Opce ochrany před vodou umožňuje  instalaci tyčí do provozů, 
kde se stroje čistí vodou a tyč by mohla přijít do kontaktu s 
vodou.

Vzduchová podpora
Efektivní dosah tyčí může být prodloužen přidáním vzduchové 
podpory. Vzduchová podpora je dostupná pro ionizační tyče 914 a 
915

Sensor vysokého napětí 900vs2
Sensor vysokého napětí Meech 900v2 je navržen na sledování 
výstupu vysokého napětí u AC zdrojů pro ionizátory. Stav zdroje je 
indikován LED kontrolkami. Výstupy relé umožňují připojení 
dálkových kontrolek nebo alarmu. Sensor 900v2 je napájen přímo 
ze zdroj 904 a 905.



Co je DC eliminace statického 
náboje?

DC technologie umožňuje řídit frekvenci a 
vyvážení iontů (relativní poměr kladných a 
záporných iontů). Napětí ze zdroje je 
transformováno do vysokého napětí, které je 
rozděleno na kladné a záporné výstupy, které 
jsou spojené s přidělenými emisními hroty. 
Mračna kladných a záporných iontů jsou střídavě 
emitována v souladu s vybranou frekvencí jejich 
emise (mezi 0,5 až 20 Hz). Nižší frekvence 
umožňují ionizaci na delší vzdálenosti v 
nehybném vzduchu, zatímco vyvážení iontů 
umožňuje nastavit jejich polaritu tak, aby bylo 
dosaženo nejefektivnější eliminace statického 
náboje na cílovém tělesu.

DC IONIZAČNÍ SYSTÉMY

Pulzní DC zdroj 233v4
Hyperion 233v4 je malý výkonný zdroj 15kV napětí. Díky 
kompaktním rozměrů je ideální možností pro instalaci na 
konci robotické ruky. Navíc je navržen pro napájení dvou 
pulzních DC ionizačních tyčí Meech. Pokud je vyžadováno 
připojení více ionizátorů, je možné použít splitery.

Zdroj 233v4 je také dostupný ve verzi pro nebezpečné 
provozy 233v4HL. Ta má stejné výhody, jako standardní 
model a může přímo napájet Meech DC EX ionizační tyče.

Rozměry Vstupní napětí Vstupní proud Výstupní napětí Výstupní vyvážení 
iontů

Podrobnosti 46 mm x 93 mm x 
129 mm 24 V DC Max 5 mA až 15kV od 20/80 do 80/20  

kladné/záporné
14

Pulzní DC ionizační tyč

Ionizace 
na emitorech

Povrch bez zbytkového
statického náboje

Povrch se silným
kladným nábojem

Směr pohybu materiálu

Záporné ionty
přitahované k povrchu
na dlouhou vzdálenost

Kladné ionty
nejsou přitahovány
k povrchu

Oddělené kladné
a záporné emisní hroty
(emitory)
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Pulzní DC Zdroj 233v3

Pulzní DC zdroj Meech 233v3 je určen pro 
sérii ionizátorů pro čisté provozy Meech 200  
a je navržen pro ESD (Electrostatic 
Discharge) aplikace. 233v3 je lehký 
a kompaktní, má zamykatelné zástrčky a zásuvky 
pro rychlé odpojení. Obsahuje také výstup Steady 
State DC (SSDC).

Pulzní DC zdroj 977HL

Tento pulzní DC zdroj Meech 977HL je používán 
společně s ionizačními tyčemi pro nebezpečné/
výbušné provozy Meech 976EX. Zabudované 
sledování výkonu garantuje, že obsluha může 
udržovat efektivní práci ionizačního systému: 
zajištění správného řízení statického náboje  
v kritických aplikacích. 

Rozměry Vstupní napětí Vstupní proud Výstupní napětí Výstupní vyvážení 
iontů

Podrobnosti 190 mm x 171 mm  
x 45 mm 100 V - 250 V AC Max 40 mA až 9,6 kV od 20/80 do 80/20  

kladné/záporné

Rozměry Vstupní napětí Vstupní proud Výstupní napětí Výstupní vyvážení 
iontů

Podrobnosti 95 mm x 158 mm  
x 37 mm 24 V DC  Max 200 mA 4 kV - 8 kV od 20/80 do 80/20  

kladné/záporné
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Pulzní DC zdroj 977CM

Tento pulzní DC zdroj Meech 977CM (Current Monitoring)  
v sobě spojuje účinnou ionizaci na dlouhé vzdálenosti, zpětnou 
vazbu uzavřeného okruhu, sledování vlastního výkonu  
a dálkové hlášení. Tyto vlastnosti zajišťují optimální řízení 
statického náboje po mnohem delší dobu, než to bylo kdysi 
možné.

Rozměry Vstupní napětí Vstupní proud Výstupní napětí Výstupní vyvážení 
iontů

Podrobnosti 190 mm x 171 mm x 
45 mm

100 V-250 V AC / 24 
V DC Max 40 mA až 15 kV od 20/80 do 80/20  

kladné/záporné



Ionizační tyč 242

Tato ionizační tyč poskytuje účinnou ionizaci 
na dlouhé vzdálenosti na montážních 
stojech a ESD aplikacích. Díky jejímu 
dlouhému dosahu je ideální pro montáže 
a opravy telefonů a PC. Její konstrukce byla 
přizpůsobena ke snadné údržbě a redukci 
efektů kontaminace. Ionizační tyč 242 
je součástí řady produktů Meech 200  
pro čisté provozy.

Stolní ionizační ventilátor 212v2 

Stolní ionizátor 212v2 je kompaktní  ventilátor, který 
spolehlivě pokryje pracoviště obsluhy ionizací a velmi 
účinnou ochranou proti ESD. Je konstruován pro zabránění 
možných škod způsobených ESD v citilivých elektronických 
aplikacích. Ionizátor 212v2 je součástí řady produktů Meech 
200 pro čisté provozy.

Ionizační ventilátory  
221 & 225

Ionizační ventilátory 221 & 225 poskytují 
vysokou úroveň ochrany před ESD s výborný 
pokrytím celého pracoviště. Ventilátor 221 je 
základním modelem řady, kdežto ventilátor 
225 poskytuje rozšiřující řadu doplňků a opcí. 
Ventilátory 221 a 225 jsou součástí řady 
produktů Meech 200 pro čisté provozy.

Rozměry Hmotnost Velikost emisních hrotů Emisní hroty

Podrobnosti 63 mm x 69 mm x  
Max délka: 4000 mm 1200 g na 1000 mm délky 200 mm titanové 

Rozměry Vstupní napětí Výstupní napětí Doba eliminace

Podrobnosti
160 mm x 160 mm  

x 85 mm   
 (bez příchytných svorek)

24 V DC 3 kV - 7,5 kV DC
< 4 sekundy ve 305 mm 

(1000 při 100 V) 
Max rychlost ventilátoru

Rozměry - délky Vstupní napětí Výstupní napětí Doba eliminace

Podrobnosti 200 mm x 100 mm 
x 600 mm/1200 mm 220 V +/- 10 kV DC

< 4 sekundy ve 450 mm 
(1000 při 100 V) 

Max rychlost ventilátoru
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Ionizační tryska 261v2-1/4  

Ionizační tryska Meech 261v2-1/4 je zakončena 1⁄4” závitem, které umožňuje 
začlenění do již existujícího plastového potrubního systému. Při použití na 
automatizovaném čistícím stroji Ionizační tryska 261v2-1/4 ionizuje procházející 
vzduch použitý k čištění a neutralizaci komponentů. Napájí se zdrojem 233v3 nebo 
977CM. 

Ionizační pistole 251

Meech 251 je robustní, lehká, 
ionizační pistole používaná ve spojení 
s pulzním DC zdrojem Meech 233v3. 
Meech 251 je součástí řady produktů 
Meech 200 pro čisté provozy.

Ionizační tryska 261v2

Meech 261v2 je malá a robustní ionizační tryska. Je vhodná pro průmyslové 
i čisté provozy, kde poskytuje rychlé řízení statického náboje a výtečné odstranění 
prachových částic. Meech 261v2 se vyrábí v souladu s normou OSHA (požadavky 
pro trysky s uzavřeným koncem). Napájí se zdrojem 233v3 nebo 977CM.

Rozměry Vstupní napětí Hmotnost Hladina hluku Doba eliminace

Podrobnosti 193 mm x 119 mm 
x 30 mm +/- 9 kV DC 550 g 68 dB(A) při 1,5 bar v 

1000 mm
0,8 sekundy ve  

150 mm při 2 bar

Rozměry Účinný dosah Vstupní napětí Hladina hluku Doba eliminace

Podrobnosti 32 mm x 32 mm x 74 mm 150 mm +/- 9 kV DC 68 - 70 dB(A) při 1,5 bar
v 1000 mm

0,8 sekundy ve 150 mm  
při 2 bar 
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Ionizační tyč 971

Meech Hyperion 971 je výkonná ionizační tyč na 
dlouhé vzdálenosti pro řízení statického náboje na 
široké škále tiskařských, zpracovatelských a jiných 
výrobních zařízení. Díky dlouhému účinnému 
dosahu optimálně neutralizuje statický náboj 
při odvíjení a ve sběrných kontejnerech. Její 
konstrukce byla přizpůsobena ke snadné údržbě a 
redukci efektů kontaminace.

Rozměry Hmotnost Výstupní napětí Výstupní frekvence Napájení Vstupní napětí

Podrobností
63 mm x 69 mm x
Max délka: 4000 

mm

1200 g  
na 1000 mm délky +/- 15 kV DC 1 Hz - 20 Hz  ze zdroje 977CM Max 15 kV



Flexi ionizační trysky 271, 272 & 273 

Meech 271 je kompaktní stolní ionzátor. Optimální pro opakované 
čistící úkony. Meech 272 má navíc pneumatický nožní pedál, který 
umožňuje obsluze regulovat proud vzduchu a aktivovat ionizaci. 
Ionizační tryska 273 má standardní nožní pedál pro regulaci 
vzduchového proudu.

Rozměry Vstupní napětí Hladina hluku Doba eliminace

Podrobnosti
32 mm x 32 mm x 74 mm, 
300 mm flexbilní kloubová 

hadice a základna
+/- 9 kV DC 68 dB(A) při 1,5 bar 

v 1000 mm
0,8 vteřiny ve 150 mm 

při 2 bar

Pulzní DC ionizační hlavice 976 
& 976 Mini

Pulzní DC ionizační hlavice Meech 976 je kompaktní a lehký 
ionizátor, který je napájen z řady pulzních ionizačních DC zdrojů 
Meech 977. Ionizační hlavice 976 Mini byla navržena speciálně 
pro digitální tiskárny. Malé rozměry a kompaktnost umožňují její 
instalaci na tiskovou hlavici.
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Ionizační tyč 924S

Meech 924S poskytuje vysoce účinnou ionizaci na krátké 
vzdálenosti díky pulzní DC technologii. Byla navržena speciálně 
pro potřeby velkoformátových digitálních tiskáren. 924S je 32 
mm vysoká a 22 mm široká. Díky tomu je lehká a umožňuje 
jednoduchou instalaci na tiskovou hlavici, kde pak zaručí 
spolehlivou eliminaci statického náboje při každém pohybu 
tiskové hlavy.

Rozměry Hmotnost Výstupní napětí Výstupní frekvence Napájení Vstupní napětí

Podrobnosti 22 mm x 32 mm x 
Max délka 240 mm 500 g na metr 7,5 kV DC 1 Hz - 20 Hz zdrojem 233v4

nastavitelné  
na zdroji 233v4: 

2 - 15kV

Rozměry Konstrukce Vstupní napětí Emisní hroty

Podrobnosti 50 mm x 35 mm x 12 mm/ 
127 mm x 34 mm x 25 mm PTFE +/- 15 kV DC titanové



Opce pro DC ionizátory
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Propojení pro 971
Ideální pro použití v situací, kdy je možné propojení dvou 
ionizačních tyčí 971 bez potřeby prodloužení kabelu. Tím se 
značně zkracuje kabeláž, a pracovní prostředí je uspořádanější a 
bezpečnější.

Náhradní hroty pro 971
I když jsou našel emisní hroty extrémně odolné, je občas nutné 
je pro optimální výkonnost vyměnit kvůli jejich přirozenému 
opotřebení. Set náhradních hrotů obsahuje 10 titanových emisních 
hrotů, které se velmi jednoduše instalují. Vaší ionizační tyči tak 
navrátíte její účinnost.

Pneumatický pedál
V kombinaci s flexi ionizační tryskou 273 umožňuje pneumatický 
pedál regulovat intenzitu proudu ionizovaného vzduchu. 
Pneumatický pedál má také signální kabel, který připíná flexi 
ionizační trysku z/do pohotovostního (standby) módu.

Montážní svorky pro trysky řady 200
Univerzální montážní svorka zjednodušuje instalaci ionizační 
trysky 261 a zároveň umožňuje přesné směrové nastavení proudu 
ionizovaného vzduchu vycházejícího z trysky.

Sensorová tyč 988
Sensorová tyč 988 funguje ve spojení s pulzním DC zdrojem Meech 
977CM. Umožňuje tak systému pracovat v uzavřené smyčce.  
Sensorová tyč zachytí přítomnost statického náboje na materiálu 
a poskytne zdroji 977CM signál, podle kterého zdroj nastaví 
optimální eliminaci statického náboje.

Vysokonapěťové DC kabelové splitery
Tyto splitery byly vyvinuty, aby bylo možné napájet jedním 
zdrojem více ionizátorů. Jsou dostupné s 2, 4 nebo 8 výstupy.
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Nebezpečné provozy jsou definovány jako místa, 
kde je nebezpečí požáru či výbuchu hořlavých 
plynů, vznětlivých výparů tekutin, vznětlivých 
prachů nebo ve vzduchu přítomných jemných  
vláken v takovém množství,  aby vytvořili výbušnou 
nebo vznětlivou směs. Elektrické přístroje, které 
musí být instalovány v takto klasifikovaných 

EX IONIZAČNÍ SYSTÉMY

prostředích, musí být speciálně konstruovány a 
testovány, zda nezpůsobí výbuch/požár kvůli 
elektrickému jiskření nebo vysoké teplotě 
přístroje. Řada produktů Meech EX vyhovuje 
těmto specifickým požadavkům a byla na ně 
testována.

Neutralizace statiky v EX nebezpečných provozech 

Ionizační tyč 915EX  
pro nebezpečné prostory

Ionizační tyč 915 je konstruována tak, aby si zachovala 

vysoký výkon a výhody ionizační tyče 915 a přinesla tyto 

vlastnosti do nebezpečných provozů.

Rozměry Účinný dosah Hmotnost Emisní hroty Stupeň krytí Konstrukce

Podrobnosti

 22 mm x 32 mm 
narůstá na 40 mm 

při délkách 
 mezi 300 mm - 

1400 mm

20 mm - 150 mm 400 g na 1000 mm titanové IP68 PC ABS

Rozměry Účinný dosah Hmotnost Emisní hroty Provozní napětí Charakteristika 
EX zóny 

Podrobnosti
 18 mm x 42 mm  

x max délka  
4000 mm

30 mm - 150 mm 1100 g na 1000 mm titanové 4,5 kV - 7 kV AC

II 2 GD EEx m 
1180 Gas group 

IIA, temp Class T6 
(T85OC)

Ionizační tyč 924EX 
pro nebezpečné prostory

Ionizační tyč 924EX je kompaktní, pulzní DC ionizační tyč, používaná  
v nejnáročnějších aplikacích. 924EX je konstruována tak, aby si 
zachovala vysokou účinnost a výhody ionizační tyče 924IPS a přinesla je  
do nebezpečných provozů.
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Ionizační clona 957EX 
pro nebezpečné provozy

Tato ionizační clona sestává z velmi účinné 
ionizační tyče 915EX a vzduchové clony 
Meech Energy Saving Air Curtain. Společně 
produkují laminární proud ionizovaného 
vzduchu. Tato ionizační clona vyžaduje 
přívod stlačeného vzduchu a napájení 
zdrojem Meech 904.
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Ionizační tyč 976EX
pro nebezpečné 
provozy

976EX je unikátní ionizační tyč, která je 
konstruována tak, aby si zachovala vysoký 
výkon a ostatní výhody ionizačního DC 
systému 976 a přenesla tyto vlastnosti do 
nebezpečných provozů.
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Ionizační ventilátor 935EX

Ionizační ventilátor 935EX poskytuje účinnou 
ionizaci na dlouhé vzdálenosti ve velkých 
prostorech. Jeho univerzálnost mu umožňuje 
použití v celé řadě průmyslových aplikacích. 
Velký objem ionizovaného vzduchu vzniká 
prouděním vzduchu skrz ionizační hlavici 
u výstupu ventilátoru. Ionizační ventilátor 
935EX je napájen zdrojem Meech 904.

Rozměry Účinný dosah Hmotnost Emisní hroty Provozní napětí Charakteristika 
EX zóny 

Podrobnosti
 55 mm x 50 mm x

max. délka  
4000 mm

200 mm - 600 mm,
900 mm  

se vzduchovou 
podporou

1300 g na 1000 mm titanové do 10 kV DC

II 2 GD EEx m 
1180 Gas group 

IIB, temp Class T6 
(T85OC) 

Rozměry Účinný dosah Spotřeba vzduchu Hmotnost Emisní hroty Provozní napětí Charakteristika 
EX zóny

Podrobnosti

 28 mm x  
66 mm x 

max. délka 1800 
mm

50 mm -  
300 mm

122l/min  
při 5,4 bar na 25 
mm vzduchové 

clony

2650 g  
na 1000 mm titanové 7 kV AC

II 2 GD EEx m 
1180 Gas group 
IIA, temp Class 

T6 (T85OC)

Rozměry Účinný dosah Hmotnost Emisní hroty Provozní napětí Charakteristika 
EX zóny

Podrobnosti

 172 mm x 
223 mm x 
max. délka 
2400 mm

200 mm -  
1500 mm 10 kg na 1000 mm titanové 7 kV AC

II 2 GD EEx m 
1180 Gas group 

IIA, temp Class T6 
(T85OC)
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SYSTÉMY PRO GENEROVÁNÍ STATICKÉHO NÁBOJE

Co je generování statického 
náboje?
Generování statického náboje je řízené vytvoření 
statického náboje na nevodivém materiálu  
Umožní adhezi dvou povrchů s opačnou 
polaritou náboje. Vysoké DC napětí (až 50 kV) je 
bezpečně vytvořeno a přeneseno do 
generátorové tyče, kde je napojeno na řadu 
speciálně konstruovaných emisních hrotů, a ty 
vytvoří „korónu“ kladných nebo záporných 
iontů. Emisní hroty hsou umístěny v těsné 
blízkosti uzeměného povrchu (obr. 1) nebo, pro 
lepší efekt, proti generátorové tyči s opačnou 
polaritou iontů (obr. 2). Materiály, které projdou 
“korónou” jsou buď přichyceny k určenému 
povrchu nebo určenému materiálu.

Směr pohybu
materiálu

Obr. 1

Uzemněná
deska

Zrcadlový obraz 
náboje 

v uzemněné
desce

Obr. 2

Kladná tyč Záporná tyč

Generátory statického náboje
992V3 30kV & 992V3 50kV 

992v3 poskytuje buď vysoké napětí nastavitelné v 
rozsahu 0-30 kV nebo 0-50 kV, nebo konstatní proud 
nastavitelný v rozsahu 0-500 µA nebo 0-250 µA. 
992v3 se používá ve spojení s 993R bezjiskrovou 
generátorovou tyčí a je dostupný buď s kladnou nebo 
zápornou výstupní polaritou.

Rozměry Výstupní polarita Výstupní napětí Max. výstupní proud

Podrobnosti 235 mm x 180 mm x 95 mm kladné nebo záporné 992V3 30kV: 0-30 kV
992V3 50kV: 0-50 kV

992V3 30kV: 0 až 500 µA
992V3 50kV: 0 až 260 µA
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Generátor statického náboje
994IML

Generátor statického náboje 994IML je kompaktní a 
lehký systém, který poskytuje 0-20 kV záporné polarity, 
s připojením na systém Meech Hydra.
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Generátorová tyč 993R

993R je vysoce účinná generátorová tyč používaná ve spojení s generátory statického náboje Meech 992V3 30kV  
nebo 50kV. Odporově spojené emisní hroty zajišťují bezproblémové a řízené přichytávání, a provoz bez jiskření vylučuje  
vypínání při přerušovaných aplikacích.

Rozměry Výstupní polarita Výstupní napětí Max. výstupní proud

Podrobnosti 190 mm x 171 mm x  
45 mm záporná 0 - 20 kV záporné 500 µA

Rozměry Provozní napětí Provozní proud Zdroj

Podrobnosti 52 mm x 22 mm x 
Max. délka 3000 mm až 50 kV DC 500 mA Generátor statického 

náboje 992v3
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Kompaktní generátor
Hyperion 994CG 

994CG je nejúčenější a nejkompaktnější generátor 
statického náboje, který Meech kdy vyráběl. Je 
napájen 24 V DC. 994CG má výstupní porty pro 
přímé připojení až 4 přichytávacích systémů 994 
Hydra IML. 994CG je dostupný ve dvou verzích: 
zásuvkový terminál používá  Meech PVC zástrčku, 
kdežto terminálová verze umožňuje přidělat 
svorkovým spojením

Rozměry Výstupní polarita Výstupní napětí Max. výstupní proud

Podrobnost

Zásuvková: 150mm x 45mm 
x 40mm

Terminál:  170mm x 45mm 
x 40mm

záporná 4 - 25 kV záporné 500 µA

23

A Meech Innovation



Nabíjecí / přichytávací hlava  
995R & 995R IML

Hlava Meech 995R je konstruována pro účinné přichytávání několika vrstev 
plastového materiálu současně statickým nábojem, např. při výrobě plastových 
tašek nebo linkového balení produktů. Integrovaný spínač na 995R IML 
umožňuje obsluze zapnout systém pouze pokud je přichycení vyžadováno, což 
ideální zejména pro vstřikování plastů (IML - In-Mould Labelling). 

Rozměry Provozní napětí Provozní proud Zdroj

Podrobnosti

995R: 208 mm x 107mm x 
50 mm 

995R IML: 155 mm x  
65 mm x 30 mm

až 50 kV DC 500 mA Generátor statického 
náboje 992v3

Jehlový nabíječ / přichycovač 995 &  
995 DE

Jehlový nabíječ / přichycovač Meech 995 DE je určen pro bezpečné 
přichycení elektrostatickým náboje v znečištěném prostředí (DE - Dirty 
Environment). Odporově spojené titanové hroty jsou mají fyzický kryt. 
Účinný jehlový nabíječ Meech 995 byl navržen pro přichytávání krajů 
extrudovaných plastových pásů. Přichytávání těchto krajů k chladícímu 
válci zabraňuje zužování plastového pásu.

Flexibilní přichytávací /  
nabíjecí hlava 995v3

Flexibilní nabíjecí / přichytávací hlava 995v3 má 
flexibilní kloubovou hadici, která umožňuje 
optimální přichytávání nevodivých materiálů 
statickým nábojem. Ideální pro aplikace s omezeným 
přístupem.

Rozměry Provozní napětí Provozní proud Zdroj

Podrobnosti 195 mm x 96 mm x 26 mm 
kloubová hadice zahrnuta až 50 kV DC 500 mA Generátor statického  

náboje 992v3

Rozměry Provozní napětí Provozní proud Zdroj

Podrobnosti

995 DE: 142 mm x 56 mm 
x 56 mm

995: 154 mm x 65 mm  
x 30 mm

až 50 kV DC 500 mA Generátor statického 
náboje 992v3
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Jednohrotový nabíječ / 
přichycovač 994 SPP

Meech 994 SPP je ideální pro lokální přichytávání 
statickým nábojem, jako je třeba štítkování ve formě 
(IML).
Hroty jsou spojeny s vysokonapěťovým zdrojem 992v3 
přes odporový splitter box se 4 nebo 6 zásuvkami. 
Individuální odporové spojení zajišťuje nezávislý 
bezjiskrový provoz jednotlivých nabíječů.

Opce pro generátory statického náboje

Rozměry Délka kabelu Odporové spojení Zdroj

Podrobnosti 40 mm x Ø 10  mm 
23 mm x Ø 10 mm 1000mm Individuální provoz bez jisker Generátor statického 

náboje 992v3
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Standardní odporový splitter box 994 
se 4 nebo 6 zásuvkami
Splitter box se používá pro současný provoz několika systémů 994 
SPP nebo 994 Hydra z jednoho zdroje. Je dostupný buď se 4 nebo 
6 zásuvkami a jeho odpor je 500 MΩ.

HT-vysokonapěťový kabel s ochranným 
pláštěm pro 993R tyče
Standardně je generátorová tyč 993R dodávána s 2m 
vysokonapěťovým kabelem. Kabel je možné prodloužit až na délku 
20 m.

Odolný/Heavy Duty odporový splitter 
box 994 se 4 nebo 6 zásuvkami
Odolný splitter box má odpor 100 MΩ, který zaručuje výkonnější 
výstup. Odolný splitter box je dostupný buď se 4 nebo 6 zásuvkami.



Opce pro systémy IML Hydra

994 Hydra IML Splitter
Dostupný se 2, 4, 6 nebo 8 zásuvkami pro napájení dalších systémů 
Hydra z jednoho zdroje u IML aplikací.
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994 Hydra IML 

994 Hydra IML systém nabíjení / přichycování 
statickým nábojem pro aplikace, kde jsou malé 
předměty vyráběny vstřikováním plastu (např. 
jogurtové kelímky, nádoby na pití). Standardní 
systém sestává z odporově spojeného rozdělovače 
se 4 až 6 jehlovacími kabely.

Miniaturní 994 Hydra IML 

Systém 994 Hydra IML je zmenšený systém 
nabíjení / přichyování statickým nábojem pro 
vstřikování plastů IML. Je určen pro aplikace, kde 
jsou rozhodující malé rozměry a malá hmostnost 
systému. Je vhodný pro aplikace, kde jsou malé 
předměty vyráběny vstřikováním plastu (např. 
jogurtové kelímky, nádobky na pití). Standardní 
systém sestává z odporově spojeného rozdělovače  
se 2, 4 nebo 6 jehlovacími kabely.

Rozměry Hmotnost Zdroj Provozní napětí

Podrobnosti Rozdělovač bez přírub:  
65 mm x 45 mm x 26 mm 175 g Generátor stat. náboje  

994 IML / 994CG
994 IML: až 20 kV 
994CG: až 25 kV

Rozměry Hmotnost Zdroj Provozní napětí

Podrobnosti Rozdělovač bez přírub: 
40mm x 27mm x 15mm 53 g Generátor stat. náboje  

994 IML / 994CG
994 IML: až 20 kV 
994CG: až 25 kV
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Systéma pro nabíjení stat. nábojem Hydra IML
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M12-M8 Murr adaptérový kabel 
1000mm 
Umožňuje spojení dálkového ovladače BarMaster s Kompaktním 
generátorem 994CG.

Dálkové řízení nastavené hodnoty 
994CG
Generuje nastavitelný signál 4-20 mA pro regulaci výstupního 
napětí Kompaktního generátoru 994CG. Spojení na vstupu M8 a 
na výstupu M12.

Hydra HT napájecí vysokonapěťový 
kabel 5000 mm (zástrčka - zástrčka)
Přídavné proudloužení kabelu pro přímé spojení generátoru 
statického náboje a splitteru Hydra.

Hydra HT napájecí vysokonapěťový 
kabel 5000 mm (zástrčka - zásuvka)
Přídavné proudloužení kabelu pro přímé spojení generátoru 
statického náboje a systému Hydra.

Předinstalovaný 8-cestný Mini Din 
kabel
Kompatibilní s I/O porty na 977CM a 994IML. Předinstalovaný 
kabel usnadňuje spojení vstupních a výstupních signálů.
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Meech je také předním dodavatelem: 

 � Systémů pročištění pásů  
Používaný především v polygrafickém nebo 
obalovém průmyslu k odstranění nečistot, ke 
zlpešení kvality tisku a zvýšení produktivity. 

 � Systém pro technolgii stlačeného vzduchu 
Produkty využívající stlačený vzdchu, které šetří 
energii, snižují hladinu hluku a zajišťují efektivní 
chlazení.

 � Systémy čištění povrchů   
IonWash, IonRinse a systém vzduchových nožů 
Jetstream – Energeticky efektivní systémy 3D 
povrchů pro ostranění kontaminace a povrchové 
vlhkosti. 


