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Sarokpántok és cipőorr pántok 

Leírás 

 

Gyors és biztos földelést biztosít az időszakos munkaerő és a takarító-
személyzet számára 
 

 Cipőnagyságnak megfelelően állítható csat ill. tépőzár segítségével 

 Sarokpánt lapossarkú utcai cipőkhöz 

 Cipőorrpánt magassarkú utcai cipőkhöz 

 Beépített érintkezőpánt 

 Tartós 

 Jobb és bal cipőn egyaránt használ-
ható 

 1MΩ biztonsági ellenállás 

 Rendelhető teletalpas kivitelben is. 

Tulajdonságok 

 Szín: Kívül fekete 
Belül fehér 
Érintkezőpánt szürke 

 Kivitel: Kétszer laminált gumi talp, veze-
tőképes érintkezőpánt, csattal 
vagy tépőzárral  (D gyűrűvel) 

 Anyag: Szintetikus gumi, Belső/Külső 
talp szigetelő/vezetőképes gu-
miból, vezetőképes pánt 
poliészerből nylon szálakkal 

 Méretek: Gumi talp 1,8 mm vastag, 3,8 cm 
széles 
vezetőképes pánt 57 cm (sarok-
pánt) kb. 35 cm (cipőorrpánt) 
hosszú 

 Felhasználás: Sarok-/cipőorrpántokat mindkét 
cipőn viselni kell, a feltöltődések 
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megbízható elkerülése végett 

Villamos tulajdonságok 

 Földelési ellenállás(RG): 10
5
 Ω ≤ RG ≤ 10

8
 Ω 

Rendelési adatok 

 911000 000001 HG10C Csatos sarokpánt 

 911000 000002 HG20V Tépőzáras sarokpánt 

 911000 000003 TG10C Csatos cipőorrpánt 

 01-783 Teletalpas ESD földelőpánt 
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