
Większa dokładność ważenia dzięki usunięciu ładunku elektrostatycznego
Jonizator ION-100A optymalizuje wyniki pomiaru masy najlżejszych próbek, usuwając ładunek 
elektrostatyczny, który może przekłamywać wyniki ważenia. Urządzenie to usuwa ładunek 
elektrostatyczny zgromadzony na plastikowych i szklanych łódeczkach wagowych, które szczególnie 
łatwo się elektryzują. Jonizator ION-100A używany razem z wagą OHAUS daje dodatkową pewność,  
że czynniki zewnętrzne nie będą wpływać na precyzję pomiaru.

Do standardowych funkcji urządzenia należą:

•  Technologia bez wentylatora, która neutralizuje ładunek elektrostatyczny,  
nie ingerując w próbkę — elektrody jonizatora ION-100A wytwarzają dwubiegunowe 
jony elektrodami zmienno prądowymi (technologia bez wentylatora). Jony dodatnie 
i ujemne, które powstają na dwóch elektrodach, są kierowane na próbkę wraz 
z powietrzem. Dzięki zastosowaniu technologii bez wentylatora jonizator ION-100A 
neutralizuje ładunek elektrostatyczny, nie wytwarzając podmuchów powietrza.

•  Trwałe elektrody, które można łatwo wymienić — trwałe elektrody jonizatora mają 
szacunkową żywotność 15 000 godzin i w razie potrzeby można je łatwo wymienić.

•  Kompaktowa i uniwersalna konstrukcja — wysokość i kąt nachylenia jonizatora można 
dostosować, tak aby zajmował jeszcze mniej miejsca na stole laboratoryjnym.

ION-100A 
Jonizator
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ION-100A Jonizator
Model ION-100A

Numer produktu 30095929 

Zasilanie 12 V 0,5 A 

Warunki zewnętrzne Tylko do użytku w pomieszczeniu 

Wysokość n.p.m. Do 2000 metrów 

Zakres temperatury roboczej od 0°C do 40°C 

Wilgotność 
Maksymalna względna wilgotność powietrza 80% w temperaturze do 31°C,  

malejąca liniowo do 50%, wilgotność względna do 40°C 

Wahania napięcia zasilającego Do ±10% napięcia znamionowego 

Kategoria instalacji II 

Stopień zanieczyszczenia 2 

Zakres temperatur pracy od 5°C do 40°C / od 41°F do 104°F 

Masa netto 0.5 kg / 1.1 lb

Wymiary w opakowaniu (szer. × wys. × głęb.) 28 × 21 × 15 cm / 11 × 8.27 × 5.9 in

Ciężar wysyłkowy 1.2 kg / 2.6 lb

Zgodność z normami
• Bezpieczeństwo produktu: IEC 61010-1:2010, EN 61010-1:2010, CSA C22.2 61010-1-12, UL 61010-1 (3. edycja)
•  Kompatybilność elektromagnetyczna: IEC 61326-1:2012 (klasa emisji A, odporność ogólna), EN 61326-1:2013 (klasa emisji A, 

odporność ogólna), FCC część 15 (klasa A), Industry Canada ICES-001 (klasa A)
• Ochrona środowiska: WEEE, RoHS

Wyposażenie dodatkowe
Wymienna elektroda ION-100A 30133391

Wymiary
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OHAUS Europe GmbH
Im Langacher 44 
8606 Greifensee 
Switzerland

e-mail: ssc@ohaus.com 
Tel: 0041 22 567 53 19 
e-mail: tsc@ohaus.com 
Tel: 0041 22 567 53 20

www.ohaus.com

OHAUS Corporation posiada 
certyfikat ISO 9001:2008

ISO 9001:2008
System Zarządzania 
Jakością


