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Obszary suche - Maty ESD na blaty robocze / akcesoria

Ochrona ESD od A do z

Specjalistyczne akcesoria ESD zapewniają ochronę przed elektrycznością 
statyczną zarówno pracownikom jak również delikatnym urządzeniom 
elektrycznym. Akcesoria są używane do połączeń blatów roboczych, 
pracowników i elementów przewodzących do punktu uziemienia.

zalecane zastosowania:
• Do ochrony pracowników i komponentów przed elektrycznością statyczną

Art. 051 Przewód do uziemienia wykładziny
•  Przewód 4,5m z wtyczką, przeznaczony do podłączenia 

wykładziny do uziemienia.
•  Łatwy do zainstalowania; wystarczy podłączyć wtyczkę do 

wykładziny I łącznik do uziemienia
•  Niskoprofilowa wtyczka chroni przed przypadkowym 

odłączeniem uziemiania od wykładziny.
•  Rezystor 1 MΩ między wykładziną a uziemieniem.
•  Dostępny z łącznikiem oczkowym lub gniazdkiem 10 mm do 

podłączenia wtyczki uziemienia.
•  Spełnia wymagania norm ANSI/ESD S-20.20 i EIA625 oraz 

ANSI/ESD S6.1.

Art. 052 Wspólny przewód do uziemienia wykładziny
•  Przewód długości 4,5m służy do podłączenia jednego lub 

dwóch pasków nadgarstkowych oraz wykładziny do uziemienia.
•  Zapewnia wyrównanie potencjałów między wszystkimi 

przedmiotami.
•  Łatwy do zainstalowania; wystarczy wcisnąć w wykładzinę, 

podłączyć spiralny przewód paska nadgarstkowego i podłączyć 
łącznik do uziemienia.

•  Rezystor 1 MΩ między wykładziną a uziemieniem.
•  Dostępny z łącznikiem oczkowym lub gniazdkiem 10 mm do 

podłączenia wtyczki uziemienia
•  Spełnia wymagania norm ANSI/ESD S-20.20 i EIA625 oraz ANSI/

ESD S6.1

Art. 053 Przewód spiralny
•  Przewód o długości 1,8m służy do 

podłączenia paska nadgarstkowego 
do wspólnego punktu uziemienia na 
wykładzinie stołowej.

•  Rezystor 1 MΩ, gniazdko 10 mm do 
podłączenia paska nadgarstkowego 
oraz wtyczka bananowa.

•  Spełnia wymagania norm EOS/ESD 
S1, MIL-STD-1686, i EIA 625.

Przewód do uziemienia oczkowy 
Art. 051SFG0100 

Przewód do uziemienia gniazdko 
Art. 051SFG0200 

Przewód do uziemienia oczkowy 
Art. 052SCG0100 

Przewód do uziemienia gniazdko 
Art. 052SCG0200
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Art. 054 Wtyczka do podłączenia 
uziemienia
•  Służy do podłączenia przewodu 

uziemiającego do złącza uziemienia.
•  Rezystor 1 MΩ, bolce 3 x 10 mm 

male studs, umożliwiają podłączenie 
kilku przewodów do jednej wtyczki.

•  Dostępna w wersji kontynentalnej 
oraz brytyjskiej.

Art. 055 Uziemienie Obuwia
•  Element służący do podłączenia osoby 

chodzącej lub stojącej do uziemienia 
poprzez wykorzystanie przewodzącej 
stopki gumowej, w celu zapewnienia 
niezbędnego styku elektrycznego między 
człowiekiem a wykładziną podłogową.

Art. 056 Opaska nadgarstkowa
•  Pasek nadgarstkowy łączy skórę 

pracownika z uziemieniem i stanowi 
podstawowy element zapobiegania 
powstawaniu ładunków 
elektrostatycznych u ludzi. Przy 
prawidłowym noszeniui podłączeniu 
do uziemienia wszytkie ładunki 
elektrostatyczne są bezpiecznie 
odprowadzane do ziemi.

•  Spełnia wymagania norm EOS/ESD 
S1, MIL-STD-1686, i EIA 625.

Art. 057 Środek do czyszczenia 
wykładzin
•  Środek do czyszczenia mat 

antystatycznych stołowych i 
podłogowych. Nie zawiera substancji 
ciernych, nie pozostawia powłoki na 
powierzchni maty. Poprawia właściwości 
antystatyczne. Skutecznie usuwa resztki 
topników, oleju, ślady palców i brud.

•  Dostępny w butelce z rozpylaczem. 
Pojemność 1L

Art. 054SEB0200 
Wersja Europejska

Art. 054SEB0100 
Wersja UK

827 Anti-Stat POP™ 
Winylowa powierzchnia robocza rozpraszająca ładunki elektrostatyczne 
od położonych na niej przedmiotów przewodzących. Chroni blat stołu 
I zabezpiecza wrażliwe elementy przed uszkodzeniem przez ładunki 
elektrostatyczne. Gładka powierzchnia odporna na ścieranie i łatwa 
do utrzymania w czystości przy użyciu środka czyszczącego art. 057. 
Opcjonalnie dostępne jest gniazdko 10 mm do podłączenia wykładziny 
do zalecanego wspólnego przewodu uziemienia.

754 Rib ‘n’ Roll™ ESD 3mm fine rib 
ESD powierzchnia robocza rozpraszająca ładunki elektrostatyczne od 
położonych na niej przedmiotów przewodzących. Chroni blat stołu 
I zabezpiecza wrażliwe elementy przed uszkodzeniem przez ładunki 
elektrostatyczne. Gładka powierzchnia odporna na ścieranie i łatwa do 
utrzymania w czystości przy użyciu środka czyszczącego art. 057.

Cechy produktu:
•  Mieszanka gum  

o naturalnych właściwościach  
rozpraszających ładunki antystatyczne

•  Grubość: 3 mm
•  Waga: 3 kg / m²
•  Spełnia wymagania EOS/ESD-S4, zmierzona rezystancja Rg 10⁷ Ω 

i Rp 10⁸ Ω
•  Ładunek elektrostatyczny (test chodzenia), spełnia wymagania norm ISO6356 

i EN1815

Wymiary standardowe:
•  120 cm x 150 cm

Opis:
•  Mikrokomórkowa pianka winylowa 

o właściwościach rozpraszających 
ładunki

•  Grubość: 6,4 mm
•  Waga: 3 kg / m²
•  Spełnia wymagania EOS/ESD-S4, 

zmierzona rezystancja Rg 10⁷ Ω i 
 Rp 10⁸ Ω
•  Ładunek elektrostatyczny (test 

chodzenia), spełnia wymagania 
 norm ISO6356 i EN1815

Kolory:
•  Niebieski

Wymiary standardowe:
•  60 cm x 12,2 m
 76 cm x 12,2 m
 91 cm x 12,2 m
 91 cm x 12,2 m

Długości na 
zamówienie 12,2 m:
• 60 cm na metr bieżący
 76 cm na metr bieżący 
 91 cm na metr bieżący


