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Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

Beschrijving

Grondstof:
Thermoplast polyamide versterkt, grafietzwart.
Schroefdraadbout: staal 5.8.

Uitvoering:
Draadbus blauw gepassiveerd.

Toepassing:
Gevoelige elektrische resp. elektronische onderdelen, componenten en apparaten
(ESD-gevoelige elementen) kunnen vanwege een elektrostatische ontlading in de
nabije omgeving (elektrostatische ontlading = ESD) beschadigd raken.
Een elektrostatische ontlading kan door personen of door het omgaan met ESD-
gevoelige bouwelementen worden veroorzaakt (bijv. bij de fabricage, montage,
transport, opslag, enz.).
Om een elektrostatische ontlading te vermijden zijn in de elektronica-omgeving
elektrisch afleidende producten nodig, die voldoen aan de DIN EN 61340-5-1.
Deze producten kunnen voor ESD-toepassingen resp. ESD-veiligheidszones (EPA)
conform de DIN EN 61340-5-1 worden ingezet.

Voordelen:
Ter bescherming van gevoelige, elektrische resp. elektronische onderdelen,
componenten en apparaten.
Toepassingsgebieden: elektromontage, apparatenbouw volgens ATEX-richtlijnen.
Gemaakt van een speciale, elektrisch geleidende kunststof.
ESD bediendelen werden speciaal ontwikkeld voor gebruik in ESD-veiligheidszones.
De kartelmoeren kunnen zonder gereedschap worden aangehaald en losgedraaid.

Veiligheid:
Deze ESD-producten zijn ook voor apparaten, componenten en veiligheidssystemen
in explosiegevaarlijke omgeving toepasbaar.
Bij gebruik van deze ESD-producten wordt het genereren van een elektrostatische
vonkontlading voorkomen en daarmee de mogelijke ontsteking van gassen en stof,
die in gesloten ruimten een explosie kunnen veroorzaken.
Ter bescherming van personen, die in explosiegevaarlijke omgeving werkzaam zijn,
moeten fabrikanten en eigenaars hiervoor de ATEX-richtlijnen aanhouden en daaraan
voldoen.
Deze ESD-producten zijn voor wat betreft de elektrische afleidbaarheid beproefd
door TÜV Süd.

Doelgroepen:
Apparaatfabrikanten, die aan de ATEX-productrichtlijn 2014/34/EU moeten voldoen.
Exploitanten, die aan de ATEX-bedrijfsrichtlijn 1999/92/EG moeten voldoen.
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Tekeningen

Artikeloverzicht

Kartelmoeren kunststof, antistatisch

Bestelnummer D D1 D3 H K T

K1472.11180424 M4 18 11 13 8 10
K1472.11200524 M5 20 13,6 15 9 10
K1472.11250624 M6 25 14 17 10 10
K1472.11320824 M8 32 18 22 13 14
K1472.11401024 M10 40 19 25 14 14


