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TE1500-1 Forgókapu és cipőellenőrző 

Leírás 

 

Ideális alapfelszerelés hézagmentes ESD védelemhez. 
 

▪ MSZ EN 61340-5-1 szabvány szerinti cipőellenőrzés 
▪ Két külön cipőelektródával rendelkezik 
▪ A cipőelektródák alaptartozékok 
▪ Gyors reakcióidő (kb. 25 mérés percenként) 
▪ Hangjelzés és fényjelzés LED kijelzőn 
▪ A kimeneti oldalon egy könnyed nyomásra automatikusan szabad 

utat ad 
▪ Áramkimaradás esetén automatikusan szabaddá tett menekülő 

útvonal 

Részletes információk 

A TE 1500-1 egy beléptető rendszer integrált ESD cipőellenőrzővel, az MSZ EN 61340-5-1 szabványnak 
megfelelően. A dolgozókat egyesével engedi be a munkaterületre és gondoskodik arról, hogy csak 
működő ESD cipőföldeléssel jussanak be oda. A beléptető kapunk való áthaladáshoz a munkavállalónak 
mindkét cipővel rá kell lépnie a fémfelületre (egy elektróda cipőnként), és megnyomni a tesztgombot. 
Ha mindkét cipő a megengedett határértéken belül van, a kapun egy nagy LED-szimbólum átvált piros 
keresztről zöld nyílra és a forgókar nyílik. Abban az esetben, ha a mérés sikertelen, a LED fény piros 
marad és a forgókapu nem nyílik.  

A mérés határértékei 

Mindkét cipőt külön méri 

750 kΩ ≤ megfelelő ≤ 100 MΩ megfelel az MSZ EN 61340-5-1 szabványnak 

Az EPA elhagyásához gyengén elég megnyomni a forgókaput (kb. 35 személy átlépését teszi lehetővé 1 
perc alatt) 

Tulajdonságok 

▪ Súly: 36 kg 
▪ Méretek: 
▪ Forgókarok hossza: 
▪ Tápfeszültség: 

H x Sz x M 430 mm x 330 mm x 990 mm 
500 mm 
230 V/AC 

Rendelési információk 

▪ 940000 001500 TE 1500-1 Beléptető rendszer integrált cipőföldelő tesztelővel 
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