
Για τον έλεγχο του στατικού ηλεκτρισμού  στην βιομηχανία



Ενας εξειδικευμένος κατασκευαστής 
συστημάτων ελέγχου 
στατικού ηλεκτρισμού.

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εταιρεία FRASER ANTI-STATIC TECHNIQUES ξεκίνησε την κατασκευή εξοπλισμού για τον ελέγχο του στατικού 
ηλεκτρισμού, το 1991. Οι πρώτοι πελάτες ήταν κατασκευαστές μηχανολογικού εξοπλισμού στο χώρο των πλαστικών 
και της επεξεργασίας χαρτιού.  Εκτοτε, η καινοτόμα εξέλιξη, είχε ως αποτέλεσμα την συνεχή ανάπτυξη της εταιρείας.

Η  FRASER σήμερα, όχι μόνο κατασκευάζει εξοπλισμό αντιστατικού ελέγχου για κορυφαίους κατασκευαστές 
μηχανολογικού εξοπλισμού, αλλά είναι πλέον μείζον προμηθευτής κατασκευαστριών εταιρειών και εταιρειών 
επεξεργασίας, είτε άμεσα, είτε δια μέσου δικτύου αντιπροσώπων.  Πολλά απο τα κορυφαία ονόματα στη βιομηχανία 
χρησιμοποιούν προϊόντα της FRASER.

Τα κεντρικά γραφεία βρισκονται στη νοτιοδυτική Αγγλία.

Κατα την αγορά ενός προϊόντος της  FRASER, δεν αγοράζετε απλά εξοπλισμό, αλλά 
προμηθεύεστε μια υπηρεσία. Η  FRASER δεσμεύεται να σας παρέχει:

► Ταχεία και εξειδικευμένη ανταπόκριση στις ανάγκες του πελάτη.

►  Τεχνική υποστήριξη απ’ευθείας απο το εργοστάσιο και απο το παγκόσμιο δίκτυο των αντιπροσώπων. Ο 
στατικός ηλεκτρισμός είναι ενας χώρος όπου η εξειδικευμένη γνώση είναι απαραίτητη.

►  Αποτελεσματικές και οικονομικά αποδοτικές λύσεις ελέγχου στατικού ηλεκτρισμού, απο απλές παθητικές 
τεχνικές, μεχρι προηγμένα ηλεκτρονικά προϊόντα.

►   Ταχεία παραγωγή εξοπλισμού ειδικής κατασκευής.  Σκοπεύουμε ώστε οι χρόνοι παράδοσης, να είναι οι 
καλύτεροι της αγοράς.

Quality solutions 
for today’s industry
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Περιπτώσεις όπου ο στατικός ηλεκτρισμός δημιουργεί προβλήματα

H FRASER εξειδικεύεται στην επίλυση προβλημάτων που οφείλονται στο στατικό ηλεκτρισμό. 
Τα προβλήματα αυτά ανήκουν σε πέντε κυρίως κατηγορίες:

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Υπάρχουν προβλήματα ποιότητας που οφείλονται 
στην στατική έλξη σκόνης και άλλων σωματιδίων. 
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μεγάλο αριθμό 
ελαττωματικών προϊόντων, παράπονα πελατών, 
απώλεια κερδών και πτώση αξιοπιστίας, σε ένα 
κόσμο με αυξανόμενες απαιτήσεις ποιότητας.

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ 

H ηλεκτροστατική έλξη και άπωση ευθύνεται για διάφορα 
προβλήματα στη βιομηχανία, όπως χαμηλές ταχύτητες
μηχανημάτων, αστοχία πρoϊόντων, κλπ. 
Η λίστα των πιθανών προβλημάτων είναι εκτεταμένη.
Μια καλή μονάδα ελέγχου των στατικών φορτίων μπορεί να 
εξαλείψει τα προβλήματα αυτά και να επιτρέψει στη μονάδα 
παραγωγής να λειτουργήσει σε πλήρη ταχύτητα χωρίς απώλειες. 
H FRASER προσφέρει οικονομικά προϊόντα για την βελτίωση
της παραγωγικότητας σε κάθε βιομηχανική χώρα.

Οι βιομηχανίες στις οποίες έχουμε εξειδικευμένη γνώση
και εμπειρία είναι οι εξής:
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Τα ηλεκτροσόκ απο στατικό ηλεκτρισμό εί-
ναι δυσάρεστα και μπορούν να είναι και επι-
κίνδυνα. Μπορούν να αποφευχθούν και δε 
θα έπρεπε να συμβαίνουν. Ομως, συμβαί-
νουν σε κάθε βιομηχανία που σχετίζεται με 
διαμόρφωση πλαστικών. Το ηλεκτροσόκ 
μπορεί να προέλθει είτε απευθείας απο συ-
γκεντωμένο φορτίο στο σώμα του χειριστή, 
είτε όταν αυτός ακουμπίσει ένα εμπορευ-
ματοκιβώτιο που περιέχει καλούπια η άλλες 
πλαστικές ύλες.

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Οι βιομηχανίες χαρακτικής, φλεξογραφίας, και πλα-
στικοποίησης, έχουν τα ίδια προβλήματα στατικού 
ηλεκτρισμού με τις άλλες βιομηχανίες επεξεργασίας 
πλαστικών φύλλων, καθώς υψηλές τιμές στατικού φορ-
τίου σε πιεστικούς κυλίνδρους δημιουργούν κίνδυνο να 
προκληθεί πυρκαγιά καθώς η εκφόρτιση τών στατικών 
φορτίων μπορεί να αναφλέξει τους διαλύτες που χρη-
σιμοποιούνται στην διαδικασία παραγωγής. Κάτι τέτοιο 
αποτελεί μείζων πρόβλημα ασφάλειας.

Η FRASER προσφέρει εξοπλισμό με πιστοποίηση ΑΤΕΧ 
για χρήση σε επικίνδυνες ζώνες Ι και ΙΙ.

Η βλάβες ηλεκτρονικών λόγω ηλεκτροστατικής 
εκφόρτισης (ESD) είναι κοινό φαινόμενο. 
Η FRASER προσφέρει πολλά προϊόντα κατάλληλα για 
τις ειδικές απαιτήσεις της βιομηχανίας ηλεκτρονικών 
εξαρτημάτων. Η βλάβες μπορεί να προκαλέσουν 
ολική καταστροφή ή και διαλείπουσα, η οποία είναι 
δυσκολότερο να ανιχνευτεί.

∆ιαλύτες αναφλέyονται απο 
σπινθήρες στατικών φoρτίων

ΒΛΑΒΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
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ΕΞΟΥ∆ΕΤΕΡΩΣΗ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ 
ΜΑΚΡΑΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ
Όταν η συσκευή εξουδετέρωσης δεν μπορεί να τοποθετηθεί κοντά 
στο υλικό, η FRASER προσφέρει δύο μεθόδους εξουδετέρωσης 
στατικών φορτίων μακράς εμβέλειας:
►  Συσκευή υψηλής απόδοσης lonstorm, που παρέχει 

εξουδετέρωση στατικών φορτίων σε αποστάσεις μέχρι 1 Μ 
χωρίς υποβοήθηση αέρα. 

►  Υποβοηθούμενες με αέρα συσκευές εξουδετέρωσης στατικών 
φορτίων

ΕΞΟΥ∆ΕΤΕΡΩΣΗ ΣΤΑΤΙΚΩΝ 
ΦΟΡΤΙΩΝ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ
Σε περιπτώσεις όπου οι συσκευές εξουδετέρωσης 
μπορούν να τοποθετηθούν κοντά στο υλικό, η FRA-
SER προσφέρει τεχνικά εξελιγμένα προϊόντα όπως 
οι ράβδοι 1250 και Super 80.

ΜΕΤΡΗΣΗ
Προβλήματα στατικών φορτίων 
είναι αδύνατο να μελετηθούν αν 
δεν υπάρχει μια μέθοδος μέτρησης 
τους. Το FRASER 715, είναι ηγετικό 
προϊόν στη κατηγορία του. Είναι 
απλό στη χρήση του, ακριβές 
και αξιόπιστο. Ένα καλό όργανο 
μέτρησης στατικού ηλεκτρισμού 
είναι επίσης απαραίτητο για τον 
έλεγχο της αποτελεσματικότητας 
της μεθόδου εξουδετέρωσης τών 
στατικών φορτίων.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΑΤΙΚΩΝ 
ΦΟΡΤΙΩΝ
Η ελκτική ισχύς τών στατικών φορτίων 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προ-
σωρινή κόλληση. Είναι μέθοδος καθα-
ρή, ευέλικτη και φθηνή. Η FRASER 
προσφέρει ένα φάσμα γεννητριών 
φορτίων. 
Η αγορά παραγωγής στατικού ηλε-
κτρισμού είναι ταχέως αναπτυσσόμε-
νη με πολλές καινούργιες εφαρμογές.

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΣΚΟΝΗΣ
ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Τα προϊόντα της FRASER απομακρύνουν 
την σκόνη και εξουδετερώνουν τα 
στατικά φορτία που ευθύνονται για την 
συγκέντρωση της. 
Διατίθεται ευρύ φάσμα προιόντων για 
μικρές και μεγάλες, με μικρό κόστος 
χρήσης εφαρμογές.

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 

Η σειρά προϊόντων της FRASER για τον έλεγχο στατικών φορτίων, περιλαμβάνει τα:
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Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε 
την δ/νση μας στο διαδίκτυο:

www.fraser-antistatic.co.uk

Αντιπρόσωπος:

www.omstat.gr


