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Az itt szereplő műszaki adatok tájékoztató jellegűek. Széleskörű vizsgálatok alapján lettek összeállítva, azonban jogi 
következmények nem származhatnak belőlük. A termék használata előtt a felhasználónak meg kell határoznia, hogy a termék 
megfelel-e a kívánt felhasználási célnak. Ilyen felhasználás esetén minden kockázatot és felelősséget a felhasználónak kell 
vállalnia. Műszaki kérdéseit a következő e-mail címre küldheti: mailbox.hu@stat-x.com 
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Fekete földelővezeték 

Leírás 

 

Földelőkábel a megbízható személyi földeléshez. Beépített 
filmellenállással.  
 

 Nagyrugalmasságú spirálkábel 

 Nagy törésállóság 

 Tartósság 

 Könnyű, kényelmes viselet 

 3, 7 vagy 10 mm-es patenttal 

 Magas kompatibilitás a különféle csatlakozásoknak köszönhetően 

 1 MΩ Biztonsági ellenállás 

Tulajdonságok 

 Szín: fekete 

 Anyag: Poliuretán bevonattal 

 Patent: 3 mm, 7 mm, 10 mm 

 Csatlakozás: 10 mm-es patent, banándugó/ 
krokodilcsipesz, 90° banándugó, 
GSGS 

 Banándugó: 360°-ban forgatható, 
rozsdamentes 

 Teljes kábelhossz: 1,8 m, 2,4 m, 3,6 m 

 Biztonsági ellenállás: 1 MΩ 

Villamos tulajdonságok 

 Földelési ellenállás (RG): < 5 x 10
6
 Ω 
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Rendelési adatok 

 910900 000007 C1000 Fekete földelővezeték, 2,4 m, 10 mm-es 
patent -  banándugó/krokodilcsipesz 

 910900 000008 C1010 Fekete földelővezeték, 2,4 m, 10 mm - 10 
mm patent 

 910900 000009 C300 Fekete földelővezeték, 2,4 m, 3 mm-es 
patent -  banándugó/krokodilcsipesz 

 910900 000010 C310 Fekete földelővezeték, 2,4 m, 3 mm - 10 
mm-es patent 

 910900 000011 C390 Fekete földelővezeték, 2,4 m, 3 mm-es  - 
90°-os  banándugó 

 910900 000012 C700 Fekete földelővezeték, 2,4 m, 7 mm –es 
patent - banándugó/krokodilcsipesz 

 910900 000013 C710 Fekete földelővezeték, 2,4 m, 7 mm - 10 
mm-es patent 

 910900 000014 C790 Fekete földelővezeték, 2,4 m, 7 mm - 90°-
os banándugó 

 910900 000024 C3GS Fekete földelővezeték, 1,8 m, 3 mm-es 
patent GSGS 

 910900 000025 C3GSL Fekete földelővezeték, 3,6 m, 3 mm-es 
patent GSGS 
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