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ESD-Munkahelyi készlet MIDI 

Leírás 

 

Előírásoknak megfelelő, ESD védett munkahelyek berendezéséhez a csuk-
lópánton keresztül történő földeléssel és az elektrosztatikus feltöltődés 
elkerüléséhez egy ionizátor segítségével. 

▪ S6011 Asztali ionizátor elektrosztatikus feltöltődések célzott semlegesí-
téséhez 

▪ TE700 Munkaállomás ellenőrző monitor 1-2 dolgozó biztonsági ellenál-
lásának folyamatos és egyidejűen történő ellenőrzéséért.  

▪ Ellenállóképes, kopásálló és hőálló asztalborítás 2 x 10 mm-es patent-
tel 

▪ Antiallergén és állítható kétvezetékes-szövetcsuklópánt 2 x 3 mm pa-
tenttel 

▪ Kétvezetékes spirál földelővezeték 2 x 1 MΩ biztonsági ellenállással a 
csuklópánt és TE700 munkahely ellenőrző monitor összekötéséhez 

▪ A mindent magába foglaló kiszerelés biztosítja az azonnali felhasználást 

Bekötési vázlat 
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Csomagolási egység 

 

▪ 1 db 941200 000003 S6011 Asztali ionizátor 

▪ 1 db 940000 000700 TE700 Munkahely ellenőrző monitor 

▪ 1 db 921804 000002 TMG120 Szürke asztalborítás, 600 x 1200 mm 

▪ 1 db 02-0503-00007 Földelődugó 2 x M5 gyűrűs csatlakozó 

▪ 1 db 910900 000028 G10RL Földelőkábel, 4,5 m, 10 mm gyűrűs csatlakozó 

▪ 1 db 910900 000036 DCF01 Kétvezetékes szövetcsuklópánt 

▪ 1 db 910900 000037 DCC01 Kétvezetékes spirál földelőkábel fekete, 1,8 m 

▪ 1 db 02-0702-00002 EPA-tábla német nyelven, Öntapadó címke PVC fóliából 300 x 500 mm 

▪ 1 db 921400 000009 TTC1 Tisztító folyadék, 1 Liter 

Rendelési információk 

▪ 02-1000-00100 EPA-készlet-Midi 
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