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PGT120 Személyi földelés ellenőrző, rozsdamentes cipőelektródával 

Leírás 

 

Csuklópánt és cipőellenőrző az EPA területre lépéshez. 
 

▪ Az eredményt fény- és hanghatással jelzi 

▪ Összeköthető beléptető rendszerrel 

▪ Elemmel és hálózatról is működtethető 

▪ A csuklópánt, bal-és jobb láb mérése egyidejűleg is lehetséges az 
elkülönített mérési köröknek köszönhetően. 

▪ Beléptető rendszerrel egybekötve a cipő-teszter gomb megnyo-
mása nélkül is működtethető 

▪ Az alacsonyabb határérték kikapcsolható 

▪ Az eszköz asztalon és falra szerelve (fali tartóval) is használható  

Tulajdonságok 

▪ PGT120 méretei: 

▪ Cipőelektróda méretei: 

▪ Ajánlott kalibrálási gyakoriság: 

▪ Tanúsítvány: 

150 x 200 x 65 mm 

350 x 500 x 8 mm 

kétévente 

CE 
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Villamos tulajdonságok 

 Mérési tartomány/tesztfeszültség Szabvány 

Csuklópánt/kábel 750 kΩ - 35 kΩ MSZ EN 61340-5-1 

Lábbeli a fémlapon 
(értékek egyesével) 

(100 kΩ*) – 35 MΩ                      vagy 
(100 kΩ*) –70 MΩ     *az alacsonyabb limit 

kikapcsolható 

MSZ EN 61340-5-1 

 

 

Lábbeli sorban 

 

 

140 MΩ vagy 70 MΩ                    
(mindkét cipő sorban) 

 

--- 

 

Mérési feszültség    
(terhelés nélkül) 

100 V/DC, 50V, vagy 30V-ra cserélhe-
tő 

MSZ EN 61340-5-1 

A csomag tartozékai 

▪ PGT120 ellenőrzőműszer 

▪ Cipőelektróda 

▪ Hálózati adapter 240 V AC 

▪ 9 V elem 

▪ Használati utasítás és kalibrálási bizonyítvány (Német/Angol) 

 
 

Rendelési adatok 

▪ 04-0201-10012 PGT120 Személyi földelés ellenőrző, rozsdamentes cipőelektródával 

 

Rendelhető tartozékok: 

▪ PGT120.WK Fali tartó 

▪ PGT120.WK Fali tartókonzol PGT120 egységhez 

▪ PGT120.CU Kalibrációs egység 

▪ PGT120.SM Padlóborítás a cipőteszterhez sárga, lekerekített szélekkel 

▪ 04-0201-20100 Univerzális állvány csuklópánt és cipőellenőrzőhöz 
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