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ESD szövet forgószék 

 
 

Leírás    

▪ 5-ágú króm láb, 5 db vezetőképes kerékkel, illetve fix láb a K3 esetében 

▪ Sztenderd ESD szék magas minőségű vezetőképes textillel 

▪ Biztonságos gázrugó 

▪ Háttámlája 3 szögben állítható 

▪ Az ülésmagassága állítható 

▪ Elérhető színek: szürke, piros, kék és fekete vinil 

 
 
 
 

 

 

Tulajdonságok 

▪ Ülésfelület:    440 x 460 mm 
▪ Háttámla mérete:  430 x 500 mm 
▪ Magasság:   K1: 475 - 600 mm 

K2: 545 - 745 mm 
K3: 650 - 890 mm 

▪ Rendelhető kiegészítők:  

 

 

 

 

Villamos tulajdonságok 

     Szabvány       Jellemző értékek 

Levezetési ellenállás Rg :  IEC 61340-5-1  106 -108Ω 

Ponttól pontig tartó ellenállás Rp : IEC 61340-5-1  105-106 Ω 
(szövetborítás) 

Ponttól pontig tartó ellenállás Rp : IEC 61340-5-1  108-109 Ω 
(műanyag alkatrészek) 
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Rendelési adatok 

▪ 02-0411-H0101 RT-RS-K1ESD-Grey ESD szövet forgószék, vezetőképes műanyag 

kerekekkel, szürke, magasság: 475 - 600 mm 

▪ 02-0411-H0106 RT-RS-K1ESD-Blue ESD szövet forgószék, vezetőképes műanyag 

kerekekkel, kék, magasság: 475 - 600 mm 

▪ 02-0411-H0111 RT-RS-K1ESD-Green ESD szövet forgószék, vezetőképes műanyag 

kerekekkel, zöld, magasság: 475 - 600 mm 

▪ 02-0411-H0102 RT-RS-K2ESD-Grey ESD szövet forgószék, vezetőképes műanyag 

kerekekkel, szürke, magasság: 545 - 745 mm 

▪ 02-0411-H0103 RT-RS-K3ESD-Grey ESD szövet forgószék, fix lábon, szürke. Magasság: 

650 - 890 mm 
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