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Munkahely ellenőrző monitor 

Leírás 

 

Személyi és asztalborítás földelések elektronikus és folyamatos 
ellenőrzése a munkahelyen, amely a földelési alkatrészek egyenkén-
ti ellenőrzését és az eredmény feljegyzését fölöslegessé teszi. 

▪ A biztonsági ellenállás valós idejű ellenőrzése 

▪ 1 vagy 2 kolléga és munkaállomás egyidejű ellenőrzésére 

▪ Lehetővé teszi mind a kétvezetékes csuklópánt és kábel mind 
pedig a munkafelület egyidejű és hiánytalan ellenőrzését. 

▪ Hang és fényjelzéses figyelmeztetés 

▪ Időt takarít meg a kieső időpontfüggő auditmérésekkel és ter-
mékvizsgálatokkal.  

▪ A csomagolásban található TE72 földelődoboz külön is megvásá-
rolható 

▪ CE Tanúsítvány 

Tulajdonságok 

▪ Méretek: TE700 17 cm x 8 cm x 4 cm 
TE72 10 cm x 2 cm x 2 cm 

▪ Tápegység: Bemenet 230 V/AC @ 50 Hz 
Kimenet 25 V/DC @ 200 mA 

▪ Csatlakozó: Külső átmérő 5,5 mm 
Belső átmérő 2,1 mm 
Csatlakozó hossza 9,5 mm 

(Belső negatív pólus) 

▪ Üzemi hőmérséklet: kb. 10 °C – 50 °C 
(max. 75 % RH) 

▪ Tanúsítvány: CE 

Villamos tulajdonságok 

▪ Ellenállásteszt: Felső határérték 35 MΩ 

▪ Tesztfeszültség: 16 V 

▪ Tesztáram: < 3 µA 

Javasoljuk, hogy évente egyszer kalibráltassa készülékét! 
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Részletek 

 

TE 700 hangjelzései 

LED operátor 1 Zölden világít a TE72 1-es konnektorába csatla-
koztatott spirálkábel mellett 

LED operátor 2 Zölden világít a TE72 2-es konnektorába csatla-
koztatott spirálkábel mellett 

LED csuklópánt Amikor a csatlakoztatott kétvezetékes csuklópán-
tok vagy spirálkábelek egyike meghibásodik, vagy 
a csuklópánt nem érintkezik a bőrrel esetleg leol-
dódik, figyelmeztető jelzés hallható és a hibának  
megfelelő LED (wrist strap high vagy low) pirosan 
világít.  

LED asztalborítás A asztalborítás hibás csatlakozása esetén figyel-
meztető jelzés hallható és a „table top“ feliratú 
LED vörösen világít. Megfelelően csatlakoztatott 
asztalborításnál sem a világítás sem a hangjelzés 
nem kapcsol be. 

Csomagolás 

▪ TE700 Munkahely ellenőrző monitor használati utasítással 

▪ TE72 Csuklópánt csatlakozódoboz mit 2 csatlakozóval 

▪ Kábel TE700 és TE72 összekötésére 

▪ Kábel TE700 és a munkafelület összekötésére 

▪ Kábel TE700 földeléséhez 

▪ Tápegység 

▪ Leírás 
 

(Szükséges tartozékok: Kétvezetékes csuklópánt, Kétvezetékes földe-
lőkábel, földelődugóval) 

Rendelési információk 

▪ 940000 000700 TE700 Munkahely ellenőrző monitor 

▪ 940000 000072 TE72 Csuklópánt csatlakozódoboz (alkatrész) 
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