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Produkt Nr produktu Waga

Opaska nadgarstkowa HR000007 0.05 kg

Uziemienie stopy HR000008 0.05 kg

Przewód spiralny HR000006 0.05 kg

Wspólny przewód uziemiający HR000005 0.05 kg

Przewód uziemiający 3m HR000011 0.05 kg

Wtyczka EU HR000009 0.05 kg

1. Opaska nadgarstkowa
Wristbands

• Elastyczne, regulowane opaski na nadgarstek o wzorze 
szydełkowym.

• Wygodne i funkcjonalne.
• Trwałość wynikająca z najwyższej jakości.
• Srebrne włókna monofilamentu zapewniają doskonały kontakt  

ze skórą.
• Opaska przystosowana do połączenia z przewodem  

uziemiającym za pośrednictwem wtyku 10 mm.
• Produkt spełnia lub przekracza wymagania normy IEC61340-5-1.

2. Uziemienie stopy
Heel Grounder

• przewodzącej lub rozpraszającej posadzce.
• Wyprodukowane z trwałej oraz wytrzymałej gumy, do wszystkich 

rodzajów i rozmiarów obuwia.
• Klapka przewodząca zapewnia dobry i niezawodny kontakt ze 

skórą.
• Zaleca się stosowanie dwóch uziemień, aby zapewnić całkowite  

i nieprzerwane bezpieczeństwo antystatyczne.
• Wbudowany rezystor o oporności 1 MΩ gwarantujący 

bezpieczeństwo operatora.

3. Przewód spiralny
Coil Cord

• Przewód spiralny z polietylenu z pamięcią kształtu  
(eliminuje supły).

• Wbudowany rezystor o oporności 1 MΩ gwarantujący 
bezpieczeństwo operatora.

• Podłączanie za pomocą dwóch zatrzasków 10 mm.
• Długość: 1,8 m.

4. Wspólny przewód uziemiający
Common Point Ground Wire

• Zawiera dwa zatrzaski żeńskie 10 mm na zakończeniach do 
podłączenia do zatrzasków męskich 10 mm znajdujących się na 
wtyczce uziemiającej i macie.

• Gniazdo bananowe 4 mm do podłączenia przewodu spiralnego 
operatora.

• Przewód o długości 4,5 m – wygodne podłączenie do wtyczki 
uziemiającej.

5. Przewód uziemiający do mat podłogowych
Floor Mat Grounding Wire

• Dostępny w 2 wersjach: 
• 1) z zatrzaskiem żeńskim 10 mm na obu zakończeniach do 

podłączenia do maty i wtyczki uziemiającej;
• 2) z zatrzaskiem żeńskim/końcówką oczkową 4 mm.

6. Wtyczka do podłączenia uziemienia
UK Earth Bonding Plug

• Idealna do zastosowania jako punkt uziemiający mat stołowych/ 
podłogowych i personelu. Zawiera zatrzask męski 10 mm do 
podłączenia przewodu uziemiającego.

• Wtyczka odpowiada standardom sieciowym w Europie 
kontynentalnej.

• Zawiera rezystor 1 MΩ. Dostępna również: UK Earth Bonding 
Plug – wtyczka do podłączenia uziemienia, wersja brytyjska.

• Po dalsze informacje prosimy zwrócić się do naszego biura 
sprzedaży.
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