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Személyes védőfelszerelések
Personal protective equipments
ESD oktató CD / ESD training CD
Az elektronikai iparban előforduló ESD problémákat számos példán keresztül
bemutató oktatófilm.
Hossza: 12:56 perc, Nyelv: angol
This CD shows in many examples all the ESD problems that can occur in the
electronics industry.
Length: 12:56 min. Language: English
Típusszám / Type number: A-129
Szolgáltatásaink:
-alapfokú ESD oktatás
-emeltszintű ESD oktatás
-műszeres ellenőrzés
-ESD/EOS audit
Kérje egyéni árajánlatunkat.

Our services:
-ESD primary education
-ESD advanced education
-ESD control
-ESD/EOS Audit
You can ask for an individual offer.

Csuklópánt / Wrist strap
Világoskék gumírozott textil csuklópánt vezetőképes szállal. A csuklópánt az egyik legszükségesebb és leghatékonyabb eszköz ESD védelemre. Bármely csuklóméretre könnyen állítható.
- ellenállás: Rp<105 Ω
Elastic textile wrist strap with conductive yarn.
Light blue, easily adjustable at any size, washable. The wrist strap
is the most neccesary and effective tools for ESD protection.
- resistance: Rp<105 Ω

Fém csuklópánt / Metal wrist strap
Fém csuklópánt tartós, eloxált színezéssel készült és rozsdamentes, fekete színben. Tisztatéri használatra ajánlott.
- ellenállás: Rp<105 Ω
Metal wrist strap, made from durable, anodized colouring stainless steel,
available in black colour. Recommended in clean-room.
- resistance: Rp<105 Ω

Antiallergén csuklópánt / Anti-allergic wrist strap
Antiallergén, mosható, állítható, bordó színű gumírozott csuklópánt,
4 mm patenttal. - ellenállás: Rp<105 Ω
Anti-allergic, washable, adjustable, elasticated strap, burgundy coloured,
with 4 mm stud. - resistance: Rp<105 Ω
Csuklópántok / Wrist strap
Típusszám
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Anyag

Patent méret

Szín

Type number

Fabric

Stud Size

Colour

A-W4

gumírozott textil / elastic textile

4 mm

világoskék / light blue
világoskék / light blue

A-W10

gumírozott textil / elastic textile

10 mm

A-WM4

fém / metal

4 mm

fekete / black

A-WA4

antiallergén textil / antiallergic textile

4 mm

bordó / burgundy-coloured
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Személyes védőfelszerelések
Personal protective equipments
Spirálkábel / Coil cord
Spirálkábel, különböző csatlakozási végződésekkel és beépített 1 MΩ ellenállással. A kábel kimondottan rugalmas,
nem terheli meg viselőjét és önmagában könnyű súlya
van.
Coil cords with different connections and 1 MΩ built-in
resistor. The cable is especially flexible, and does not
burden the wearer and light weight.

Spirálkábel / Coil cord
Típusszám / Type number

Szín / Colour

Hossz / Length

Csatlakozási pontok / Connection points

A-SC4-10

világoskék / light blue

2,00 m

4 mm patent/10,3 mm patent / 4 mm stud/10,3 mm stud

A-SC4-CC

világoskék / light blue

2,00 m

4 mm patent/banándugó + krokodilcsipesz / 4 mm stud/banan plug + crocodile clip

A-SC10-10

világoskék / light blue

2,00 m

10,3 mm patent/10,3 mm patent / 10,3 mm stud/10,3 mm stud

A-SC10-CC

világoskék / light blue

2,00 m

10,3 mm patent/banándugó + krokodilcsipesz / 10,3 mm stud/banana plug + crocodile clip

A-SCB4-10

fekete / black

2,40 m

4 mm patent/10,3 mm patent / 4 mm stud/10,3 mm stud

A-SCB4-CC

fekete / black

2,40 m

4 mm patent/banándugó + krokodilcsipesz / 4 mm stud/banan plug + crocodile clip

ESD csuklópánt szett / Wrist strap set
Csuklópánt szett, a spirálkábelbe beépített 1 MΩ ellenállással, különböző
kábelhosszal és csatlakozási végződésekkel.
Wrist strap sets with 1 MΩ resistor built in the cable, with different cable
length and connections.

ESD csuklópánt szett / Wrist strap set
Típusszám /
Type number

Szín / Colour

Csuklópánt / Wrist strap

Kábel-hossz /
Cable length

Csatlakozási pontok / Connection points

A-WS4-10

világoskék / light blue

állítható, mosható / adjustable, washable

2m

4 mm patent/10,3 mm patent /
4 mm stud/10,3 mm stud

A-WS4-CC

világoskék / light blue

állítható, mosható / adjustable, washable

2m

4 mm patent/banándugó + krokodilcsipesz /
4 mm stud/banana plug + crocodile clip

A-WS10-10

világoskék / light blue

állítható, mosható / adjustable, washable

2m

10,3 mm patent/10,3 mm patent /
10,3 mm stud/10,3 mm stud

A-WS10-CC

világoskék / light blue

állítható, mosható / adjustable, washable

2m

10,3 mm patent/banándugó, krokodilcsipesz /
10,3 mm stud/banana plug + crocodile clip

A-WSM4-10

fekete / black

fém / metal

2,4 m

4 mm patent/10,3 mm patent /
4 mm stud/10,3 mm stud

A-WSM4-CC

fekete / black

fém / metal

2,4 m

4 mm patent/banándugó + krokodilcsipesz /
4 mm stud/banana plug + crocodile clip

A-WSA4-10

bordó, fekete / burgundy, black

állítható, mosható, antiallergén /
adjustable, washable, antiallergic

2,4 m

4 mm patent/10,3 mm patent /
4 mm stud/10,3 mm stud

A-WSA4-CC

bordó, fekete / burgundy, black

állítható, mosható, antiallergén /
adjustable, washable, antiallergic

2,4 m

4 mm patent/banándugó + krokodilcsipesz /
4 mm stud/banana plug + crocodile clip
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Személyes védőfelszerelések
Personal protective equipments
ESD cipősarok földelés / ESD heel grounder
Cipősarok földelés, gyors és biztos földelést biztosít a munkaerő
számára.
- cipőnagyságnak megfelelően állítható csat ill. tépőzár segítségével, lapossarkú utcai cipőkhöz
- tartós, mindkét cipőn használható
- ellenállás: 1MΩ
- színe: fekete

Típusszám / Type number:
Csatos kivitel / With snap: A-HGB1
Tépőzáras kivitel / With velcro: A-HGV1

Heel grounder for safety work, wich provides fast and secure
earthing for personnel.
- suitable for all sizes with snap or velcro for flat shoes
- long lasting, suitable for both shoes
- resistance 1MΩ
- colour: black

ESD cipőorr földelés / ESD toe-grounder
Cipőorr földelés, gyors és biztos földelést biztosít a munkaerő számára.
- orr részen tépőzárral állítható
- magas sarkú cipőre
- tartós, mindkét cipőn használható
- ellenállás: 1MΩ
- színe: fekete
Toe-grounder for safety work, wich provides fast and secure earthing
for personnel.
- velcro adjustable on toe
- best for high-heeled shoes
- long lasting, suitable for both shoes
- resistance 1MΩ
- colour: black

Típusszám / Type number:
Sarokrészen csatos / With snap: A-HGB2
Sarokrészen tépőzáras / With velcro: A-HGV2

ESD szalag cipősarokra / ESD disposable heel grounder
Egyszer használatos cipősarok földelés öntapadó vezetőképes
szalagból
- látogatók számára ideális
- ellenállás: 1MΩ
- színe: fekete, sárga
- csomagolás: 100 db/csomag

Típusszám / Type number: A-HG1U

Disposable heel grounders made of self adhesive conductive tape
- ideal for visitors, for one time use
- resistance 1MΩ
- colour: black, yellow
- packing unit: 100 pieces / bag

Cipő porvédő / Shoe cover
Unisex fazonú, cipőre húzható vékony szövet, a talprészen végigfutó ESD földelő szalaggal.
- célszerűen kiképzett hosszú pánttal, gumis felsőrésszel
- csomagolás: 1000 pár / doboz
Unisex shoe cover, made from thin fabric, with ESD grounding
strip on the midsole
- with long strap, elastic top
- packing unit: 1000 pieces / bag
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Típusszám / Type number: A-SC1

Személyes védőfelszerelések
Personal protective equipments
ESD köpeny / ESD coat
Az ESD köpeny vezetőképes karbonszálakkal szőtt
anyagból készül, így elvezeti az elektromos töltéseket.
40°C-on mosható, anélkül, hogy vezetőképességéből
veszítene.
- ESD jelöléssel
- hosszúujjú, galléros
- kettő oldal- és egy felső zsebbel
- műanyag patenttal
- szín: Fehér=W; Kék=B; Sötétkék=DB
Kérjük, rendelésnél a színt és a méretet határozza meg.
Kérésre a köpenyeket egyedi logoval látjuk el.

Az Ön logoja

Your company logo

Anyag / Material
Összetétel / Composition

64,3% poliészter / polyester
34,8% pamut / cotton
0,9% karbon / carbon

Súly / Weight

180 g / m2

Felületi ellenállás / Surface resistivity

106-108 Ω

Levezetési idő / Decay time

0,1 sec

The ESD coat is made from conductive carbon fibers
woven material, which conducts the electric charge.
Washable at 40 ° C, without losing conductive properties.
Comfortable lightweight garment.
- with ESD symbol
- long sleeves, collar
- two side pockets and one upper pocket
- plastic snap
- colour: White = W, Blue = B, Dark blue=DB
Please specify the colour and size when order.
Company logo on request.

Típusszám / Type number: A-GC281
Méret táblázat / Sizes

XXS

XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

Magasság / Height (cm)

145-150

150-155

155-160

160-165

165-170

170-175

175-180

180-185

Mellbőség / Chest (cm)

75-85

80-95

90-105

95-110

105-115

110-120

115-125

120-130

Köpeny hossza / Surcoat length (cm)

80

83

85

90

93

95

100

105

Vállszélesség / Width (cm)

42

44

46

47

49

50

52

55

Köpenyek tényleges méretei / Surcoat sizes

Ujjhossz / Sleeve length (cm)

54

58

60

64

66

68

69

70

Mellbőség / Chest (cm)

104

108

114

120

126

134

140

145

Csípőbőség / Hip (cm)

104

108

114

120

126

134

140

145

ESD póló / ESD T-shirt
Antisztatikus póló, mely könnyű és kényelmes viseletet biztosít. Kerek nyakú, fehér
színben, bal karján ESD jelöléssel.
Anyag összetétel: 96% pamut, 4% szénszál Súly: 195g / m2
Méret: S-XXL
This protective T-shirt is light and comfortable. Ideal for environments where
electrostatic resistance is required. Available in white colour, round neck,
ESD symbol on left arm.
Material: 96% cotton, 4% carbon fibre, 195g / m2
Size: S-XXL
Típusszám / Type number: A-PW20

Auszer

7

Személyes védőfelszerelések
Personal protective equipments
Antisztatikus gumi ujjvég / Antistatic finger cots
Antisztatikus gumiból készült púdermentes ujjvég.
Anyaga természetes latex.
- szín: rózsaszín
- ellenállás (Rs): 109-1011 Ω
- méret: S-XL
- csomagolás: 1000 db/csomag, egyenként feltekert.
Antistatic, powder free finger cots. Made of natural latex
- color: pink
- resistance (Rs): 109-1011 Ω
- size: S-XL
- packing unit: 1000 pcs / bag, rolled up one by one.
Típusszám / Type number: A-FCKP

Vezetőképes gumi ujjvég / Conductive finger cots
Vezetőképes gumiból készült púdermentes ujjvég.
Anyaga természetes latex.
- szín: fekete
- elenállás (Rs): 106-109 Ω
- méret: S-XL
- csomagolás: 1000 db/csomag, egyenként feltekert.
Conductive, powder free finger cots. Made of natural latex
- color: black
- resistance (Rs): 106-109 Ω
- size: S-XL
- packing unit: 1000 pcs / bag, rolled up one by one.
Típusszám / Type number: A-FCKB

ESD kesztyű, tenyerén PU pöttyös / ESD gloves, PU dotted on palm
Poliészter anyagból készült kesztyű, karbonszállal átszőtt,
szöszmentes, tenyerén PU pöttyös bevonattal. Tisztatérben
használható.
- elenállás (Rs): 107-109 Ω
- méret: S-XL
Gloves made from polyester fabric, woven with carbon fiber,
lint-free, PU dotted on palm. Used in clean rooms.
- resistance (Rs): 107-109 Ω
- size: S-XL
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Kivitel / Type

Típusszám / Type number

Normál szárú 22 m / Normal length 22 cm

A-G101

Hosszú szárú 28 cm / Long sleeved 28 cm

A-G111

Személyes védőfelszerelések
Personal protective equipments
ESD kesztyű, bevonat nélkül / ESD polyester gloves
Poliészter anyagból készült kesztyű, karbonszállal átszőtt,
szöszmentes. Tisztatérben használható.
- elenállás (Rs): 107-109 Ω
- méret: S-XL
Gloves made from polyester fabric, woven with carbon fiber,
lint-free. Used in clean rooms.
- resistance (Rs): 107-109 Ω
- size: S-XL

Kivitel / Type

Típusszám / Type number

Normál szárú 22 m / Normal length 22 cm

A-G102

Hosszú szárú 28 cm / Long sleeved 28 cm

A-G112

ESD disszipatív kesztyű / ESD gloves, dissipative
Varrás nélküli elasztikus disszipatív kesztyű szénszállal átszőve,
gumírozott csuklórésszel,
40°C-on mosható.
Viselése során a kéz nem izzad.
- ellenállás (Rg): 107-108 Ω
- méret: S-XL
Seamless elastic-dissipative gloves with carbon yarn, with elastic
wrist, washable at 40°C.
While wearing the hands do not sweat.
- resistance (Rg): 107-108 Ω
- size: S-XL
Kivitel / Type

Típusszám / Type number

Bevonat nélkül / Without coating

A-GCA100

Ujjbegyén bevont / With top coating

A-GCA200

Tenyerén bevont / With palm coating

A-GCA300

ESD kondutív kesztyű / ESD gloves, conductive
Varrás nélküli elasztikus konduktív kesztyű rézszállal átszőve,
gumírozott csuklórésszel,
40°C-on mosható.
Viselése során a kéz nem izzad.
- ellenállás (Rg): 104-106Ω
- méret: S-XL
Seamless elastic-conductive gloves with copper yarn, with elastic
wrist, washable at 40°C.
While wearing the hands do not sweat.
- resistance (Rg): 104-106Ω
- size: S-XL
Kivitel / Type

Típusszám / Type number

Bevonat nélkül / Without coating

A-GCO100

Ujjbegyén bevont / With top coating

A-GCO200

Tenyerén bevont / With palm coating

A-GCO300

Auszer
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Lábbelik / Footwears
Az ESD papucsok, szandálok és klumpák kellemes és biztonságos viseletet tesznek lehetővé. Az ergonómikus tervezésének köszönhetően kényelmesek és kímélik a lábakat egész napos állás esetén is. A termékek elektromos értékei
megfelelnek az IEC 61340 szabvány követelményeinek.
The ESD slippers, sandals and shoes are comfortable and their wearing is safe. The ergonomic design makes it
comfortable and easy on your feet all day job as well. The values of electrical products meet the requirements of
IEC 61340.

ESD biopapucs / ESD bio-slippers
Lapos, parafa talpú biopapucs két csatos pánttal.
- méret: 35-47
- szín: fehér
Comfortable slippers with two adjustable straps and flat corque
insole.
- size: 35-47
- colour: white

Típusszám / Type number: A-2813FM

ESD bioszandál / ESD bio-sandal
Lapos talpú bioszandál három csatos pánttal.
- méret: 35-47
- szín: fehér
ESD bio-sandal with flat sole and 3 straps.
- size: 35-47
- colour: white

Típusszám / Type number: A-2101FM

ESD magas sarkú papucs / ESD high-heeled slippers
Magas sarkú papucs, két tépőzáras és egy csatos pánttal, ESD
jelöléssel.
- méret: 35-42
- szín: fehér, fekete
High-heeled slippers with two velcro and one adjustable straps,
marked with ESD sign.
- size: 35-42
- colour: white, black

Típusszám / Type number:
- fehér / white: A-47991
- fekete / black: A-47993
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Lábbelik / Footwears
ESD klumpa / ESD clog
30 °C-on mosható klumpa perforált felsőrésszel, cserélhető talpbéléssel és levehető sarokpánttal, ESD jelöléssel.
- méret: 35-47
- szín: fehér, fekete
Clog washable at 30 °C with perforated upper, removable insole
and detachable heel strap, marked with ESD sign.
- size: 35-47
- colour: white, colour

Szín / Colour

Típusszám / Type number

Típusszám acélkaplival / Type number with steel cap

Fehér / White

A-47101

A-47111

Fekete / Black

A-47103

A-47113

ESD mikroszálas cipő / ESD shoes
30 °C-on mosható mikroszálas lábbeli, perforált oldalrésszel,
olajálló PU talppal, ESD jelöléssel
- méret: 35-47
- szín: fehér, fekete
Microfiber shoes washable at 30 °C with perforated side, oil
resistant PU sole, marked with ESD sign.
- size: 35-47
- colour: white, black

Szín / Colour

Típusszám / Type number

Típusszám acélkaplival / Type number with steel cap

Fehér / White

A-47901

A-47911

Fekete / Black

A-47903

A-47913

ESD munkavédelmi szandál / ESD safety sandals
Bőrből készült acélkaplis szandál, olaj- és csúszás elleni védelemmel ellátott szürke talppal, amely a világos padlón nem hagy
nyomot.
- méret: 35-47
- szín: fekete
Leather sandals with steel cap, antislip and oil resistant gray sole
which does not leave any marks on the floor.
- size: 35-47
- colour: black
Típusszám / Type number: A-287B

Auszer
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Lábbelik / Footwears
Az ESD műanyag kaplis lábbelik a 200 J-lal eső tárgyak ellen nyújtanak védelmet. A lábbelik nem tartalmaznak fémet,
így fémkapun való áthaladáskor, fémdetektorral történő ellenőrzés során is viselhetők.
ESD safety shoes with plastic toe cap, which protects feet against falling objects with 200 J. These shoes do not contain
any metal, so can be used during control-systems, and metal-detectors as well!

ESD műanyag kaplis cipő / ESD safety shoes
Víztaszító marhabőr felsőrész, szellőző, nem dörzsölődő, antibakteriális
talpbélés, csúszásmentes PU talp.
- méret: 34-50, szín: fehér
Water repellent cowhide upper side, breathable, abrasion-resistant,
antibacterial insole, slip-resistant PU sole.
- size: 34-50, colour: white
Típusszám / Type number: A-S01

ESD műanyag kaplis cipő / ESD safety shoes
Vízálló marhabőr perforált felsőrész, tépőzáras, antibakteriális, szellőző,
nem dörzsölődő talpbélés, csúszásmentes PU talp.
- méret: 34-50
- szín: fehér
Waterproof cowhide preforated upper side, with velcro, antibacterial,
breathable, abrasion resistant insole, slip-resistant PU sole.
- size: 34-50
- colour: white									

Típusszám / Type number: A-S03

ESD műanyag kaplis cipő / ESD safety sandals

Típusszám / Type number: A-S04

Víztaszító marhabőr perforált felsőrész, tépőzáras, antibakteriális, szellőző, nem dörzsölődő talpbélés, csúszásmentes PU talp.
- méret: 34-50
- szín: fehér
Water repellent cowhide perforated upper side, with velcro,
antibacterial, breathable, abrasion resistant insole, slip-resistant PU sole.
- size: 34-50
- colour: white

ESD műanyag kaplis cipő / ESD safety shoes
Víztaszító nubuk felsőrész, oldalán perforált, szellőző, antibakteriális,
nem dörzsölődő talpbélés, csúszásmentes PU talp.
- méret: 34-50
- szín: kék
Water repellent nubuk upper side, perforated side, breathable,
antibacterial, abrasion resistant insole, slip-resistant PU sole.
- size: 34-50
- colour: blue									

Típusszám / Type number: A-S05

ESD műanyag kaplis cipő / ESD safety shoes

Típusszám / Type number: A-S06
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Víztaszító marhabőr felsőrész, szellőző, antibakteriális, nem dörzsölődő
talpbélés, csúszásmentes PU talp.
- méret: 35-50
- szín: fekete
Water repellent cowhide upper side, breathable, antibacterial, abrasion
resistant insole, slip-resistant PU sole.
- size: 34-50
- colour: black

Lábbelik / Footwears
ESD műanyag kaplis cipő / ESD safety sandals
Víztaszító nubukbőr felsőrész, felső és oldalrészén perforált, antibakteriális
szellőző, nem dörzsölődő talpbélés, csúszásmentes PU talp.
- méret: 35-50
- szín: barna
Water repellent nubuk upper side, perforated on upper and side, breathable,
antibacterial, abrasion resistant insole, slip-resistant PU sole.
- size: 34-50
- colour: brown

Típusszám / Type number: A-S08

ESD menedzser cipő / ESD manager shoes

Típusszám / Type number: A-32450

Sima felületű bőr menedzser cipő, fűzős, PU talp, ESD disszipatív, borjúbőr bélés, bőr talpbetét.
- méret: 40-47
- szín: fekete
Smooth leather manager shoes, instep area with lacing, PU walking
sole, ESD dissipative, calf leather lining, leather insole.
- size: 40-47
- colour: black

ESD menedzser cipő / ESD manager shoes
Sima felületű bőr menedzser cipő, talp átszúrás elleni védelem,
csúszásmentes PU talp, cserélhető talpbetét, ESD disszipativ, bőr
bélés, lábfejnél gumírozott.
- méret: 40-47
- szín: fehér, fekete
Smooth leather manager shoes, penetration resistant steel midsole,
slip-resistant PU walking sole, replaceable insoles, ESD dissipative,
leather lining, instep area with elastic band.
- size: 40-47
- colour: white, black
Típusszám / Type number:
- fehér / white: A-35750
- fekete / black: A-35760

ESD tisztatéri cipő / ESD cleanroom shoes
ESD lábbeli, perforált felsőrésszel és csúszásmentes talppal, cserélhető talpbéléssel. A gumírozott felsőrész egyszerű és kényelmes viseletet tesz lehetővé.
- méret: 35-47
- szín: fehér, fekete
ESD shoes with perforates upper side, antislip sole and exchangeable insole.
The elastic upper part ensures comfortable and easy wearing.
- size: 35-47
- colour: white, black
Típusszám / Type number:
- fehér / white: A-32300
- fekete / black: A-32310

ESD mosható lábbeli / ESD washable shoe
60 °C-on mosható lábbeli, könnyű, habosított PU csúszásmentes talppal, szellőzőlyukakkal. A gumírozott felsőrész egyszerű és kényelmes viseletet tesz lehetővé.
- méret: 35-47, szín: fehér
Washable on 60°C. Upper material in Lorica, water resistant, breathable. Air-cushion
sole with high resistance to slip. Elastic band over instep, comfortable and easy
wearing.
- size: 35-47, colour: white
Típusszám / Type number: A-32370
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Műszerek / Meters
Elektrofeldmeter / Electrofield-metre
Elektrosztatikus mező mérésére szolgáló könnyen kezelhető mérőberendezés.
Méret: 122 x 70 x 26 mm, Tömeg: 130 g (elem nélkül)
Tápellátás: 1 db 9 V-os elem
Kiegészítőkkel CPS üzemmódban alkalmazható. A készüléket 1 db elemmel, földelőkábellel, távtartóval és táskával szállítjuk.
Suitable for measuring electrostatic field. Operator-friendly, one-key operation.
Size: 122 x 70 x 26 mm, Weight: 130 g (without battery)
Power suplly: 9 V alkaline compound battery
With accessories, it can be used in CPS mode
Delivery with 9 V alkaline battery, grounding cable, distance holders and carrying case.
Típusszám / Type number: A-EFM022

Kalibráló szett / Claibration unit
Ionizátorok hatásfokának vizsgálatára és offset feszültségének kalibrálására alkalmas rendszer. Segítségével mérhető a levezetési idő 1000 V-ról 100 V-ra.
Méret: 152 x 125 x 75 mm
A szett tartalma: 1 db EFM 022 mérőműszer, 1200V-os feszültség generátor, állvány,
síkelektróda, földelőkábel, külső akkumulátor, 1 db 9 v-os elem, kézikönyv, táska.
Handy instrument for the measuring of the efficiency of ionisation instruments and
their offset-voltages. It can measure decay time from 1000 V to 100 V.
Size: 152 x 125 x 75 mm
The set includes: 1 pce EFM 022 measure, 1200V high voltage generator, mount,
charged plate, grounding cable, charging set for battery, 1 pce 9 V accumulator,
handbook, case.
Típusszám / Type number: A-EFM022-CPS

Feldmeter 775 / Fieldmeter 775
Elektrosztatikus mező mérésére szolgáló kézi mérőberendezés, célzófény a távolság beállításához.
Mérési tartomány: 0 - 19,99 kV
Mérési pontosság: ± 5 %
Tápellátás: 9 V elem
Méret: 107 x 61 x 23 mm, Tömeg: 142 g (elemmel)
Kiegészítőkkel kalibráló szettként alkalmazható.
Electrostatic hand fieldmeter with digital display, with distance ranging lights.
Range: 0 - 19,99 kV
Accurancy: +/- 5 %
Power supply: 9 V battery
Size: 107 x 61 x 23 mm, Weight: 142 g (with battery)
With accessories, it can be used as a calibration system
Típusszám / Type number: A-FM775

Kalibráló szett / Calibration System
Ionizátorok hatásfokának ellenőrzésére szolgáló készülék, amely 1 db
FM-775 mérőműszerből, 1 db tölthető lemezből és egy töltőből áll.
For the measuring of the efficiency of ionisation instruments, which
includes 1 pce FM-775 meter, 1 pce charged plate, 1 pce charger.
Töltő: 			
Tápellátás: 1 db 9 V-os elem
Kimenet: 1300 V DC
Méret:103 x 59 x 23 mm
Tömeg: 120 g (elemmel együtt)
Tölthető lemez:
Kapacitás: 15 pF
Méret: 25,4 x 75 x 33 mm
Tömeg: 28 g
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Charger:
Input: 9 V battery
Output: 1300 V DC
Size: 103 x 59 x 23 mm
Weight: 120 g (with battery)
Chraged plate:
Capacity: 15 pF
Size: 25,4 x 75 x 33 mm
Weight: 28 g

Típusszám / Type number: A-FM775PVS

Műszerek / Meters
ESD Csuklópánt és lábbeli teszter / ESD Wrist strap and footwear tester
Szabványos falra szerelt egység, csuklópánt és kábel, lábbeli és sarokföldelés tesztelésére és ellenőrzésére szolgáló berendezés, mely 9 V elemmel mükődik. Mérési tartomány: 0,75 - 35 MΩ-ohm. (Egyéb rezisztencia tartományok kérésre).
Felirat: angol
Wall mounted unit for checking the continuity of fitted wrist-strap and cord, fitted
shoes, heel straps or toe grounders. Requires 9 Volt battery. Very easy to use. Test
range: 0.75 - 35 MΩ-ohm (Other resistance ranges available on request).
Printing: English
Típusszám / Type number: A-WST1

ESD Csuklópánt és lábbeli teszter / Wrist strap and footwear tester
Csuklópánt és kábel, lábbeli és sarokföldelés tesztelésére szolgáló berendezés. Lábbeli tesztelés külön cipőnként történik. 9 V elemmel vagy külső tápellátásról működik, kézben és falra szerelve is használható.
Suitable for testing wrist straps and coil cords, footwear and heel-grounders. The
measuring of the footwear is done for each shoe separately. Operating with 9 V battery or external power supply, handy use, or can be hanged on the wall
Teszt feszültség: 15 V
Test voltage: 15 V
Mérési tartományok:
Test ranges:
csuklópánt: 0,75-35 MΩ
wrist strap: 0,75-35 MΩ
lábbeli: 0,05-100 MΩ
footwear: 0,05-100 MΩ
Csatlakozási pontok: 10.3 mm patent; 4 mm Connections: 10.3 mm stud, 4 mm stud,
Típusszám / Type number: A-WST3
patent; banándugó; inverz banándugó
banana plug or inverse banana plug
Külső tápegység / External power
Printing: English
Felirat: angol
supply Típusszám / Type number:
A készüléket sík lemezzel, összekötő
Delivery includes: tester, foot plate,
A-WST3-A
connecting cord, wallplate.
kábellel és fali tartóval szállítjuk.

ESD Csuklópánt és lábbeli teszter / ESD Wrist strap and footwear tester
Csuklópánt és kábel, lábbeli és sarokföldelés tesztelésére szolgáló berendezés, vizuális és audio eredményjelzéssel. 9
V elemmel vagy külső tápellátásról működik. Egy beépített relével az ajtónyitási funkció is megoldható az ellenőrzés után. A csuklópánt, valamint a jobb és bal cipő egyszerre történő mérése is lehetséges az egymástól független
mérőkörök által. Beléptető kapuknál (pl. forgóvillás bejárat) a cipők mérése történhet a nyomógomb megnyomása
nélkül (ún. „hand-free” üzemmódban). Asztalra és falra is felszerelhető, (fali használatához az opcionális fali konzol
is szükséges).
Wrist strap and footwear tester for access control of ESD protected areas. The test result is indicated with audible and
visual signals. A relay with a dry contact provides the connection
to a door opening system
Power supply: Internal battery or external power supply unit.
Wrist strap, right and left shoe testing is simultaneously possible by separate measuring circuits. In combination with a barrier gate, the footwear measurement can be performed in series
without pressing a button (hands-free mode). The unit can be
used on bench tops or as a wall mounted unit (Wall mounting
requires an additional wall mounting plate)
Mérési feszültség: 100 V
Test voltage: 100 V
Mérési tartományok:
Test ranges:
csuklópánt: 0,75-35 MΩ
wrist strap: 0,75-35 MΩ
lábbeli: 0,10-70 MΩ
footwear: 0,10-70 MΩ
Tartalom:
Includes:
- cipő elektróda,
- PGT 120 unit,
- tápegység 240 V AC,
- footwear testing electrode,
- 9 V-os elem
- 9 V battery
- használati és kalibrációs
- user´s manual in English and
tanúsítvány (német/angol)
German, Calibration Certificate
Típusszám / Type number: A-PGT120
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Műszerek / Meters
Felületi ellenállásmérő / Resistivity meter
Felületi ellenállásmérésre szolgáló műszer, mellyel egyszerűen
és gyorsan elvégezhető a tájékoztató jellegű mérés.
Méret: 130 x 70 x 27 mm
Mérési tartomány: 103 - 1012 Ohm
Mérési feszültség: 100 Volt
Mérési pontosság: 1 dekád
Tápellátás: 1 db 9 V-os elem
Measures surface resistivity and resistance to ground simply
by laying on the surface to measure. Ideal for quick checks on
working surface.
Dimensions: 130 x 70 x 27 mm
Test range: 103 - 1012 Ohm
Test voltage: 100 Volt
Accuracy: 1 decade
Power supply: battery, 9 Volt
Típusszám / Type number: A-SRM1

METRISO 2000 mérőműszer / METRISO 2000 digital tester
Földelési illetve felületi ellenállás
mérésére alkalmas feszültséggenerátoros elven működő digitális ellenállásmérő, külső hőmérséklet és páratartalom érzékelő
szenzorral.
A mért adatok tárolhatók és USB
összekötő kábel segítségével számítógépre továbbíthatók
Suitable for measuring resistance
to the ground, surface and volume resistance. Digital measuring instrument with clip on humidity and temperature sensors.
Measured data can be stored and
can be read out via an USB cable
by PC.

Mérési tartomány: 103-1012 Ω
Tesztfeszültség: 10V/100V/250V/500V
Tápellátás: elem
Méret: 140 x 50 x 270 mm
Tömeg: 1120 g
A készülék tartalma:
Metriso 2000 mérőműszer, PC szoftver, érzékelő szenzorok, összekötő kábel, táska.
A készülék 2 db 850-es és 1 db 45-ös típusú elektródát
tartalmaz!
Típusszám / Type number: A-M2000
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Test range: 103-1012 Ω
Test voltage: 10 V/100 V/250 V/500 V
Power supply: battery
Size: 140 x 50 x 270 mm
Weight: 1120 g
Delivery includes:
Metriso 2000, PC software, humidity and temperature
sensors, connecting cable, carrying case
Meter contains 2 electrodes model 850 and 1 probe
model 45!

Műszerek / Meters
Mérleg 440-es széria / Precision balances, 440 series
Elemmel működő mérleg 4 funkcióval:
Balances operating with batteries, used for:
- hitelesítés
- darabszámlálás
- teljes nettó tömeg
- adathozzáférés
Vízpermetnek (csepp) és pornak
ellenáll.
Méret: 165 x 230 x 80 mm
LCD kijelző: 24 mm magas
Stabilizálási idő: 3 sec.
Tápellátás: 9V elem/230V adapter
külső akku csatlakozás.

- authentication
- counting
- total net weight
- Data Access
Water spray (drop) and dust
proof.
Size: 165 x 230 x 80 mm
LCD display: 24 mm width
Stabilization time: 3 sec.
Power supply: 9V battery/230V
external adapter connection.

Típusszám /
Type number

Méréshatár /
Weighing range (g)

Pontosság / Accuracy

Min. mérhető tömeg /
Min. piece weight (g)

Mérlegserpenyő mérete /
Dimensions of weighing plate
(mm)

Mérleg tömege /
Weight of the balance
(kg)

A-B44033

200

0,01

0,02

Ř105

0,9

A-B44045

1000

0,1

0,20

130 x 130

0,9

A-B44047

2000

0,1

0,20

130 x 130

1,2

A-B44053

6000

1

2,00

170 x 150

1,2

Mérleg 572-es széria / Precision balances, 572 series
Hálózati adapterrel működő, egyszerűen kezelhető ipari mérleg 6
funkcióval:
Easy to use industrial balance, operating power adapter with 6
functions:
- hitelesítés
- darabszámlálás
- teljes nettó tömeg
- mért adatok tárolása
- súlyeltérés %-ban
- függesztett mérés (kampóval)
Vízpermetnek (csepp) és pornak
ellenáll.
Méret: 180 x 310 x 80 mm
LCD kijelző: 13 mm magas
Stabilizálási idő: 2 sec.
Mérleg tömege: 4 kg
Tápellátás: 230V/50Hz, külső
akku csatlakozás

- authentication
- counting
- total net weight
- storage of measured data
- weight differences shown in %
- suspended weighing (hook)
Water spray (drop) and dust
proof.
Size: 180 x 310 x 80 mm
LCD display: 13 mm width
Stabilization time: 2 sec.
Weght of the balance: 4 kg
Power supply: 230V/50Hz,
external battery connection.

Típusszám /
Type number

Méréshatár /
Weighing range (g)

Pontosság / Accuracy

Min. mérhető tömeg /
Min. piece weight (g)

Mérlegserpenyő mérete /
Dimensions of weighing plate
(mm)

A-B57233

1600

0,01

0,03

Ř150

A-B57235

2400

0,01

0,03

Ř150

A-B57245

12000

0,05

0,30

Ř150

A-B57249

16000

0,1

0,30

200 x 160

A-B57257

24000

0,1

0,60

200 x 160
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EPA területre / For EPA
SERVICE-SET / SERVICE-SET
Kiválóan alkalmas ideiglenes ESD terület kialakításához.
Tartalma: munkaszőnyeg, tasak, csuklópánt, földelőkábel.
Munkafelület: 600 x 700 mm
Összehajtva: 350 x 340 x 20 mm
Suitable for establishing temporary ESD-safe work place.
Including: service mat, carrying case, adjustable wrist strap, coil
cord
Service mat: 600 x 700 mm
Packed: 350 x 340 x 20 mm

Típusszám / Type number: A-SS1

ESD lábtartó / ESD Foot rest
Fém lábtartó műanyag bevonattal, melyet speciális ergonómikus tényezők figyelembevételével terveztek.
Méret: 385 x 310 x 130 mm
Tömeg: 2,5 kg
Ellenállás (Rg): 107 Ω
Foot rest with metal housing and conductive plastic coating,
triple adjustable height.
Size: 385 x 310 x 130 mm
Weight: 2,5 kg
Resistance (Rg): 107Ω

Típusszám / Type number: A-FR1

ESD belépőkártya tartó / ID card holder
Erős műanyagból készült belépőkártya tartó.
Külső méret: 91x61mm
Max. kártya méret: 89 x 55 mm
Ellenállás (Rs): 109 Ω

Kivitel: csipesszel / with clip
Típusszám / Type number: A-IDHC
Kivitel: 940 mm lánccal / with 940 mm long chain
Típusszám / Type number: A-IDHN

ID card holder made off strong ESD material.
External size: 91 x 61 mm
Max. card size: 89 x 55 mm
Resistance (Rs): 109 Ω

Öntapadó ESD fólia / Self-adhesive ESD film
Áttetsző, öntapadó disszipatív poliészter fólia, amely alkalmazható üveg és
plexi felületeken.
Egyedi méretek rendelésre.
Transparent, self-adhesive dissipative polyester film for glass and plexi
surfaces.
Special sizes upon request.
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Típusszám / Type number

Vastagság / Thickness

Szélesség / Width

Hosszúság / Length

Ellenállás / Resistance

A-SACF13

0,3 mm

1000 mm

100 m

106 - 108 Ω

A-SACF

0,1 mm

1220 mm

100 m

106 - 108 Ω
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EPA területre / For EPA
ESD dokumentumtartó - flip board / ESD document holder - flip board
Antisztatikus anyagból készült A4-es dokumentumtartó.
Ellenállás (Rs): 1010 Ω
Csomagolás: 10 db / csomag
Típusszám / Type number: A-FB10
Fali tartó flip boardhoz / Wall mounting for flip board:
Típusszám / Type number: A-FB10W
Asztali tartó flip boardhoz / Table support for flip board:
Típusszám / Type number: A-FB10T
ESD document holder made of antistatic film material (flip board),
size: A4
Resistance (Rs): 1010 Ω
Packing: 10 pcs / bag

ESD szerelőrács / ESD assembly grid mat
Szerelőrács, amely megakadályozza a kiálló alkatrészek
sérülését.
Méret: 625 x 375 x 20 mm
Cellák mérete: 50 x 45 mm
Ellenállás (Rg): 103 -104 Ω
Szín: fekete
Supporting mat which prevents the damage of outsatnding
spares.
Size: 625 x 375 x 20 mm
Cell dimensions: 50 x 45 mm
Resistance (Rg): 103 -104 Ω
Colour: black
Típusszám / Type number: A-AGM1

Rézszalag – öntapadó / Copper tape – self-adhesive
A földelési pontok kialakításának elengedhetetlen segédeszköze,
továbbá a padlóborítások átvezetési ellenállásának folytonosságát
biztosítja.
Vastagság: 0,1 mm
Szélesség: 11 mm
Hosszúság: 20 m
Necessary for earth-bonding of ESD-floorings, and ensures the
continuity of resistance between the floor mats.
Thickness: 0,1 mm
Width: 11 mm
Length: 20 m
Típusszám / Type number: A-CT1
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EPA területre / For EPA
ESD mobil porszívó / ESD vacuum cleaner
Hordozható porszívó vállpánttal,
vezetőképes anyagból.
Méret: 31,5 x 12 x 18,5 cm
Tömeg: 2,2 kg
Szívócső: 1,3 m
Kábel: 6 m
Tápellátás: 220V, 50Hz
Teljesítmény: 1300 W
Porzsák: 1,2 liter

Lightweight ESD vacuum cleaner
with carrying belt, made of
conductive material.
Size: 31,5 x 12 x 18,5 cm
Weight: 2,2 kg
Hose length: 1,3 m
Power cord length: 6 m
Power supply: 220V, 50Hz
Performance: 1300 W
Dust capacity: 1,2 l

Típusszám / Type number: A-VC1
ESD porszívó állítható szívóerővel / ESD vacuum cleaner with
adjustable suction power:
Típusszám / Type number: A-VC2
Többrétegű papír porzsák / Multilayer paper filterbag:
5 db-os kiszerelés / 5 pieces in bag		
10 db-os kiszerelés / 10 pieces in bag
Típusszám / Type number: A-VCD5		
Típusszám / Type number: A-VCD10
Alumínium szívófej / Aluminium nozzle:
Típusszám / Type number: A-VCAH
Hajlítható gumi szívóvég: Flexible rubber nozzle
Típusszám / Type number: A-VCGT
Hajlítható gumi szívóvég levehető kefével / Flexible rubber nozzle with brush:
Típusszám / Type number: A-VCNB
Mikrofilter / Micro-filter
Típusszám / Type number: A-VCMF

ESD porszívó / ESD-cleanroom vacuum cleaner
ESD-tisztatéri porszívó, amely a
parányi részeket és a legapróbb
szennyeződéseket is felszívja.
Anyag: PP
Tömeg: 6,3 kg
Szívócső: 2,5 m
Kábel: 10 m
Tápellátás: 220V, 50Hz
Teljesítmény: 1350 W
Porzsák: 9 liter

ESD-cleanroom vacuum cleaner
which enables the suction of coarse pollution and small particles.
Material: PP
Weight: 6,3 kg
Hose length: 2,5 m
Cable length: 10 m
Power supply: 220V, 50Hz
Performance: 1350 W
Bag Capacity: 9 l

Típusszám / Type number: A-VC3
Porzsák (10 db) / Filter bag (10 pcs)
Típusszám/ Type number: A-VCDS10
Kimenő levegőszűrők / Output filters
Standard filter / Standard filter
Típusszám / Type number: A-VCSF
HEPA filter / HEPA filter
Típusszám / Type number: A-VCHF
Pollenszűrő / Pollen filter
Típusszám / Type number: A-VCAF
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Belső szűrők / Internal filters
Standard filter / Standard filter
Típusszám / Type number: A-VCSC
HEPA filter / HEPA filter
Típusszám / Type number: A-VCHC
Pollenszűrő / Pollen filter
Típusszám / Type number: A-VCAC

EPA területre / For EPA
ESD munkaasztal / ESD workplaces – workbench
Az ESD asztalok elemei a különböző igényeknek megfelelően kombinálhatóak. Egyedi munkaasztalok és gyártósorok
állíthatók össze, az asztalok egymás mellé és egymásnak háttal is összeszerelhetőek, illetve sarkok is kialakíthatóak.
Az asztalokhoz igény szerint polcok, világítás, hálózati csatlakozók, csavarhúzó tartók, doboztartók, fiókok szerelhetőek. Az asztallap 30 mm vastag, szélessége 120 vagy 160 cm. Kapható hagyományos és ESD verzióban. Opcionálisan
választható a nagy teherbírással – 300 kg – rendelkező munkaasztal.
A gyártósorok bárki által könnyedén összeállíthatóak és legnagyobb előnyük, hogy igény szerint variálhatóak.
ESD munkaasztalra kérje egyéni árajánlatunkat.
The elements of ESD workbench can be combined to meet different needs. Individual workbenches and production
lines can be compiled, can be assembled next to each other and back to back, even corners can be established. On
request the workbenches can be equipped with shelves, lighting, power connectors, screw rails, box rails, drawers. The
table top is 30 mm thick and the width is
ESD munka asztal / ESD workbench
120 or 160 cm. Available in standard and
Típusszám /
Méret /
ESD type. High-load capacity - 300 kgs –
Type number
Size mm
workbench also available. The production
lines and workbenches can be set up easily
A-SR12
1200 х 700
by anyone and the biggest advantage is
A-SR15
1500 х 700
that they can be mounted on individual
A-SR18
1800 х 700
needs.
A-SR129
1200 х 900
For ESD workbenches ask for our invidual
A-SR159
1500 х 900
offer.
A-SR189

1800 х 900

Kiegészítők / Additional equipments
Polc / Main shelf

További polcok / Additional shelf

Világítás / Lighting

Konzol / Cantilever

Típusszám /
Type number

Méret /
Size mm

Típusszám /
Type number

Méret /
Size mm

Típusszám /
Type number

Méret /
Size mm

Típusszám /
Type number

Méret /
Size mm

A-PO123

1200 х 300

A-PO123-AS

1200 х 300

A-DL12

1200

A-IP12

1200

A-PO153

1500 х 300

A-PO153-AS

1500 х 300

A-DL15

1500

A-IP15

1500

A-PO183

1800 х 300

A-PO183-AS

1800 х 300

A-DL18

1800

A-IP18

1800

A-PO124

1200 х 400

A-PO124-AS

1200 х 400

A-PO154

1500 х 400

A-PO154-AS

1500 х 400

A-PO184

1800 х 400

A-PO184-AS

1800 х 400
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EPA területre / For EPA
ESD Szövetszék / ESD chair – professional
ESD szék vezetőképes szerkezettel, rendkívül tartós és tűzálló szövetből készült,
ESD görgőkkel vagy csúszkával.
Állítható ülésmagasság: 450-560 mm
Állítható háttámla
Szín: szürke
Ellenállás (Rg): 106-109Ω
Lábtartó és karfa opcionálisan rendelhető.

ESD chair covered with conductive fabric
and fitted with conductive plastic castors
or glides.
Adjustable height: 450-560 mm
Adjustable back: up to 16°
Colour: charcoal
Ellenállás (Rg): 106-109Ω
Armrests and footrest on request.

ESD görgőkkel / With conductive castors:
Típusszám / Type number: A-CHG27C

With conductive castors and footrest:
Típusszám / Type number: A-CHG28C
ESD csúszkával és lábtartóval /
With conductive glides and footrest:
Típusszám / Type number: A-CHG28G

ESD csúszkával / With conductive glides:
Típusszám / Type number: A-CHG27G
ESD görgőkkel és lábtartóval /

ESD Szövetszék / ESD chair - ECO
ESD szék vezetőképes textil szövettel,
puha talajon való alkalmazáshoz megfelelő műanyag, vezetőképes kerekekkel,
vagy csúszkával.
Állítható ülésmagasság: 470-600 mm
Állítható háttámla.
Szín: sötétszürke
A lábtartó és karfa opcionálisan rendelhető.

ESD chair covered with conductive fabric.
For application on soft flooring, fitted
with conductive plastic castors or glides.
Adjustable height: 470-600 mm
Adjustable back
Colour: dark grey
Armrests and footrest on request.

ESD görgőkkel / With conductive castors:
Típusszám / Type number: A-CH1040C

ESD görgőkkel és lábtartóval /
With conductive castors and footrest:
Típusszám / Type number: A-CH1040CH
ESD csúszkával és lábtartóval /
With conductive glides and footrest:
Típusszám / Type number: A-CH1040GH

ESD csúszkával / With conductive glides:
Típusszám / Type number: A-CH1040G

Tisztatéri szék / Cleanroom chair
Tisztatéri szék különlegesen képzett poliuretánból, fém vázzal, kerekekkel vagy
csúszkával.
Állítható ülésmagasság: 450-570 mm
Szín: fekete
A karfa opcionálisan rendelhető.
Cleanroom chair made from heavy duty polyurethane, back and seat with metal base,
plastic castors or glides.
Adjustable height: 450-570 mm
Colour: black
Armrests on request.
Görgőkkel / With castors:
Típusszám / Type number: A-CH1291C
Csúszkával / With glides:
Típusszám / Type number: A-CH1291G
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Görgőkkel és lábtartóval / With castors
and footrest:
Típusszám / Type number: A-CH1291CH
Csúszkával és lábtartóval / With glides and
footrest:
Típusszám / Type number: A-CH1291GH

EPA területre / For EPA
ESD asztalborítás – hőálló / ESD table mat - heat resistant
Asztalborítás tekercsben vagy vágva, szerelve 2 db 10,3
mm-es patenttal, többféle színben. A felső réteg hőálló.
Anyag: 2 mm vastag kétrétegű szintetikus gumi
Ellenállás (Rg): 106-108 Ω
Tekercshossz: 10 m

Table mat in rolls, or finished with 2 pcs of 10,3 mm
stud in different colours and sizes. The upper layer
is heat-resistant.
Material: 2 mm thick, 2 layered synthetic rubber
Resisitance (Rg): 106-108 Ω
Roll length: 10 m

Szín :

Méret:

0,90 m x 10,00 m

A-TMAGY9

1,00 m x 10,00 m
1,22 m x 10,00 m

A-TMAGY1
A-TMABE12

A-TMAGY12

A-TMAGN12

A-TMABL12

600 x 900 mm

A-TMABE69

A-TMAGY69

A-TMAGN69

A-TMABL69

600 x 1200 mm

A-TMABE612

A-TMAGY612

A-TMAGN612

A-TMABL612

ESD asztalborítás / ESD table mat
Asztalborítás tekercsben vagy vágva, szerelve 2 db 10,3 mm-es patenttal.
Anyag: 2 mm vastag, kétrétegű szintetikus gumi
Ellenállás (Rg): 107-108 Ω
ESD table mat in rolls or finished, with 2 pcs 10,3 mm stud.
Material: 2 mm thick, 2 layered synthetic rubber
Resistance (Rg): 107-108 Ω

Matt / Matte

0,90 m x 10,00 m

A-TMGY9

-

1,20 m x 10,00 m

A-TMGY12

A-TMGN12

600 x 900 mm

A-TMGY69

-

600 x 1200 mm

A-TMGY612

-

Fényes / Bright

ESD asztalborítás / ESD table mat
Anyag: 2 mm vastag, egyrétegű, konduktív, szintetikus gumi, fekete színű.
Ellenállás (Rg): ≤105 Ω
Méret: 10 m x 1,22 m

Material: 2 mm thick, one-layered
synthetic, conductive rubber, black colour
Resistance (Rg): ≤105 Ω
Size: 10 m x 1,22 m

Típusszám / Type number: A-TMS

ESD asztalborítás - barázdált / ESD table mat - grooved
Szintetikus gumi asztalborítás, mely hangszigetelő, tökéletes polcok lefedésére és kíméli
a rajta tárolt alkatrészeket, fekete színű.
Méret: 1,2 m x 10 m
Vastagság: 3 mm
Ellenállás (Rg): 106-108 Ω

Synthetic rubber table mat, which is
sound-absorbing, perfect for covering shelves
and gentle for spare parts, in black colour.
Size: 1,2 m x 10 m
Thickness: 3 mm
Resistance (Rg): 106-108 Ω

Típusszám / Type number: A-TMRG

Auszer
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EPA területre / For EPA
Patent beütő / Stud attaching tool
Asztal -és padlóborítások valamint ESD szettek gyors patentolásához alkalmas szerszám, 10,3 mm-es patentekhez.
Stud attaching tool for an easy attachment of studs to table- and floor mats suitable
for 10,3 mm studs.
Típusszám / Type number: A-WKZ10

Patent 10.3 mm / Stud 10,3 mm
Apa patent szegeccsel.
Csomagolás: 50 vagy 100 db / csomag

Male stud with rivet.
Packing: 50 or 100 pieces / bag

Típusszám / Type number: A-P10

Thomsit K 112 vezetőképes ragasztó / Thomsit K 112 conductive adhesive
Oldószermentes, vezetõképes, speciális diszperziós ragasztóanyag: elektromosan vezetõképes PVC-, szõnyeg- és gumiburkolat ragasztására.
30 m2-enként elegendõ 1 m hosszú rézszalagot ragasztani a vezetõképes
alapozóval elõkezelt aljzatra, hogy a rendszert leföldeljük. Padlófûtés
esetén is alkalmazható.
Kiszerelés: 12 kg vödörben
Ellenállás: <3x105 Ω
Anyagszükséglet: 350 g/m2
Solvent-free, very low emission, special conductive dispersion adhesive for
conductive PVC sheet and tile coverings and rubber floor coverings. Every
30 m2 fix a copper strip of approx. 1 m length onto the coating and you
get the system grounded.
Packaging: 12 kg plastic bucket
Resistance: <3x105 Ω
Consumption: 350 g/m2
Típusszám / Type number: A-CA112

ESD álláskönnyítő padlóborítás / ESD Anti-fatique floor mat
Álló munkahelyeknél a fáradtság megelőzésére, az izmok és izületek kímélésére szolgál.
Vastagság: 9,5 mm
Ellenállás (Rg): <109 Ω
Floor mat for standing work places in order to easen stand and to prevent muscles and ligaments.
Thickness: 9,5 mm
Resistance (Rg): <10E9 Ω
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Típusszám / Type number

Méret / Size

Szín / Colour

A-FMAF-B

0,91 m x 18 m

barna / brown

A-FMAF-GY

0,91 m x 18 m

szürke / gray

A-FMAF-BC

1500 mm x 910 mm

barna / brown

A-FMAF-GYC

1500 mm x 910 mm

szürke / gray
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EPA területre / For EPA
ESD padlóborítás – kétrétegű / ESD 2-layered floor mat
Rendkívül jó kopásálló, szemcsés kialakítású ESD padlóborítás.
Anyaga: erős, kétrétegű szintetikus gumi. Savaknak lúgoknak ellenáll,
karbantartása könnyű.
Ellenállás (Rg): 107-108 Ω
Very good abrasion resistance, embossed surface ESD flooring.
Material: strong, double layer synthetic rubber. With anti-acid and
anti-alkali features and easy maintenance.
Resistance (Rg): 107-108 Ω
Típusszám / Type number

Méret / Size

Vastagság / Thickness

A-FM152

1,22 m x 10,00 m

3,5 mm

A-FM166

1,50 m x 10,00 m

3,5 mm

A-FM306

1,90 m x 10,00 m

2,5 mm

ESD padlóborítás – PVC / ESD vinyl flooring
Tartós, kopásálló, PVC padlóborítás disszipatív tulajdonságokkal, ESD védelemre tervezve, 5 különböző színben.
Vastagság: 2 mm
Tekercs hossza: 2 m x 20 m
Ellenállás (Rg): <109 Ω
Hardwearing, marbleised, directional vinyl sheet and tile flooring with dissipative properties, engineered for ESD
protection, available in 5 differnet colours.
Thickness: 2 mm
Roll size: 2 m x 20 m
Resistance (Rg): <109 Ω

Szín / Color

Típusszám / Type number

A-FM2220

A-FM2210

A-FM2270

A-FM2280

A-FM2290

ESD padlóborítás – PVC / ESD vinyl flooring
Vezetőképeas tulajdonságokkal rendelkező PVC padlóborítás, 5 különböző színben.
Vastagság: 2 mm
Tekercs hossza: 2 m x 20 m
Ellenállás (Rg): <106 Ω
Floor covering with electrostatic conductive properties, available in 5 different colours.
Thickness: 2 mm
Roll size: 2 m x 20 m
Resistance (Rg): <106 Ω

Szín / Color

Típusszám / Type number

A-FM5350

A-FM5370

A-FM5320

A-FM5330

Auszer
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EPA területre / For EPA
Földelő kábelek / Grounding cables
Földelő kábelek különböző hosszal és csatlakozási végekkel asztal- és
padlóborítás földelésére, normál vagy lerúgásbiztos fejjel. A földelőkábel beépített 1 MΩ ellenállással rendelkezik, amely asztal, illetve
padlóborítás patentjára csatlakozik.
Grounding cables with different length and with different connections, suitable for table- and floor materials gounding, with normal
or plate had. Equipped with built-in 1 MΩ resistance.
Típusszám /

Hossz /

Ellenállás /

Type number

Length

Resistance

A-GC10F-R

3m

1 MΩ

10,3 mm anyapatent/5 mm gyűrű / 10, 3mm female stud/5 mm ring

A-GCP10F-R

3m

1 MΩ

10,3 mm anyapatent+lerúgásbiztos fej/5 mm gyűrű / 10, 3mm female stud+plate
head/5 mm ring

A-GCP10F-CC

3m

1 MΩ

10,3 mm anyapatent+lerúgásbiztos fej/banándugó+krokodilcsipesz /
10, 3mm female stud+plate head/banana plug+crocodil clip

A-GCP10F-10F

2m

1 MΩ

10,3 mm anyapatent+lerúgásbiztos fej/10,3 mm anyapatent+lerúgásbiztos fej
/ 10, 3mm female stud+plate head/10,3 mm female stud+plate head

Csatlakozási végek / Connections

Földelőboxok / Grounding box
Asztallapra csavarozható sárga földelőbox, beépített
1MΩ ellenállással. Egyik végén 5 mm gyűrűvel, másik végén különböző csatlakozási lehetőségekkel.
Grounding boxes that can be equipped to tabletop, with
1 MΩ resistor, in yellow colour. With 5 mm ring terminal
and different connections.

Típusszám / Type number

Csatlakozási végek / Connections

A-GBY5-210B

2 db 10,3 mm patent+1db banándugó / 2 pce 10,3 mm stud+1 pce banana plug

A-GBY5-2B10

1db 10,3 mm patent+2 db banándugó / 1 pce 1,3 mm stud+2 pce banana plug

A-GBY5-310

3 db 10,3 mm patent / 3 pce 10,3 mm stud

A-GBY5-3B

3 db banándugó / 3 pce banana plug

Földelő pont / Earth bonding point
Kábel nélküli ESD földelő pont, beépített 1 Mohm ellenállással, a
könnyű és egyszerű földeléshez.
Csatlakozás: 10,3 mm patent, illetve 5 mm gyűrűs végződés.
Earth bonding point equipped with a 1 MOhm resistor, for an easy
and inexpensive ESD-grounding using the main earth. Without cable.
Connenction: 10,3 mm stud and ring terminal 5 mm.
Típusszám / Type number: A-FGP
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EPA területre / For EPA
Földelő dugó kábellel / Grounding plug
Normál földelt aljzatdugóba illeszthető földelő dugó beépített 1 MΩ ellenállással,
1,5 m hosszú kábellal.
Eart bonding plug with 1 MΩ resistor, 1,5 m long coil cord.
10,3 mm patenttal / with 10,3 mm stud:
Típusszám / Type number: A-GP10
5 mm gyűrűvel / with 5 mm ring:
Típusszám / Type number: A-GP5

ESD szeméttároló- kerek / Conductive waste bin - round
Vezetőképes kerek szeméttároló, vezetőképes PP anyagból, fekete színben.
Ellenállás (Rs): 104 Ω
Waste bin from conductive PP material, in black colour.
Resistance (Rs): 104 Ω

Típusszám / Type number

Űrtartalom / Capacity

Átmérő / Diameter

Magasság / Height

A-WB17

17 l

270 mm

320 mm

A-WB60

60 l

415 mm

560 mm

ESD szeméttároló-szögletes / Conductive waste bin - quadrate
Vezetőképes négyszögletes szeméttároló, fekete színben, ESD jelöléssel
Anyaga: rostanyag fém kerettel
Űrtartalom: 112 liter
Méret: 400 x 400 x 700 mm
Ellenállás (Rs): 104-105 Ω
Waste bin, in black colour, with ESD sign.
Material: black fiber with metal frame
Capacity: 112 liter
Size: 400 x 400 x 700 mm
Resistance (Rs): 104-105 Ω
Típusszám / Type number: A-WB112

Adagoló / Solvent dispenser
Alkalmas oldószerek, folyadékok és alkoholok
biztonságos tárolására és adagolására.
Anyag: disszipatív műanyag, rozsdamentes acél fej.
Űrtartalom: 180 ml
Ellenállás (Rs): 109-1011 Ω
Suitable for handling, storage of solvents, alcohols and other
liquids.
Material: dissipative plastic, stainless steel head
Capacity: 180 ml
Resistance (Rs): 109-1011 Ω
Típusszám / Type number: A-SD180
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EPA területre / For EPA
ESD kefék / ESD brushes
Hosszú élettartamú ESD kefék vezetőképes nyéllel és vezetőképes nylon sörtével.
Long-life ESD brushes with conductive handles and conductive nylon bristles.
Típusszám / Type number

Sörte felület / Bristle surface

Hossz / Length

1.

A-BR4016012

40 x 160 mm

12 mm

1.

A-BR4016020

40 x 160 mm

20 mm

2.

A-BR307015

30 x 70 mm

15 mm

3.

A-BR408020

40 x 80 mm

20 mm

4.

A-BR103015

10 x 30 mm

15 mm

5.

A-BR25215

25 x 2 mm

15 mm

5.

A-BR25225

25 x 2 mm

25 mm

Precíziós ESD kefék / ESD precision brushes
Természetes alapanyagokból általános- és műszertisztításra, megfelel minden különleges igénynek, akár érzékeny
lencsék tisztításáról, akár makacs foltok súrolásáról legyen szó. A sörték kialakítása biztosítja az optimális tisztító
hatást, minimális erőkifejtés mellett.
This brush line offers brushes for your special needs, whether you are cleaning sensitive optics or scrubbing heavy
soils. Each bristle cut is designed to offer optimum cleaning with minimum effort. The quality natural bristle
materials selected are thoroughly cleaned prior to manufacturing.
Általános tisztítás / General cleaning
Kefe
Kefe
vastagsága Szálhossz /
Típusszám / szélessége /
/ Brush Bristle length
Type number Brush width
thickness
(mm)
(mm)
(mm)
A-2020

35

6

Sörte anyaga /
Bristle material

Nyél anyaga /
Handle material

Nyél
hosszúsága
/ Handle
length
(mm)

11

lószőr / horsehair

farostlemez / wood fiber

197

A-2021

35

6

11

disznósörte / hoghair

farostlemez / wood fiber

197

A-2022

53

22

19

disznósörte / hoghair

farostlemez / wood fiber

210

A-2025

35

11

11

sárgaréz / soft brass
0.076mm

farostlemez / wood fiber

197

A-2027

22

9,5

13

disznósörte / hoghair

fa / wood

125

Műszertisztítás / High precision
A-2030

3

2

3

kecskeszőr / goat hair

rozsdamentes acél /
stainless steel

89

A-2031

6

5

A 12,7
B 6,35

lószőr / horsehair

rozsdamentes acél /
stainless steel

114

A-2032

13

9,5

A 6,35
B 4,8

lószőr / horsehair

cink bevonatú acél /
zinc coated steel

114

A-2033

11

9,5

19

lószőr / horsehair

cink bevonatú acél /
zinc coated steel

114

Fémnyelű kefék / Metal handle brushes

28

A-2040

30

3,2

11

lószőr / horsehair

eloxált alumínium /
anodized aluminum

163

A-2042

30

9,5

11

lószőr / horsehair

eloxált alumínium /
anodized aluminum

163

A-2043

30

9,5

11

rozsdamentes
acél / stainless steel

eloxált alumínium /
anodized aluminum

163
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EPA területre / For EPA
ESD nagyítós lámpa / ESD magnifier lamp
A 319A típusú nagyítós lámpa a három-, illetve kétizzós lámpának
köszönhetően különböző megvilágítást tesz lehetővé.
A három dioptriás lencse torzításmentes nagyítást eredményez.
Jellemzők:
- ESD biztos műanyag borítás
- 162x105 mm nagyítási felület
- két-, illetve háromizzós megvilágítás
- háromdioptriás lencse

Típusszám / Type number: A-319A

The magnifier luminaire 319A offers a 2 lamps and 3 lamps switching
as standard providing different lighting characteristics. The large 3
diopter ground glass lans allows a distortion-free magnification.
Features:
- ESD-safe coating
- 162x105 mm magnifying surface
- 2 or 3 lamps, provides different lighting
- 3 diopter lens

ESD nagyítós lámpa / ESD magnifier lamp
A 118A típusú nagyítós lámpa mind ipari, mind laboratóriumi
munkákhoz kiváló segítséget nyújt. A 18 W-os izzónak és a háromdioptriás lencsének köszönhetően a vizsgált tárgy jól látható és
kiválóan nagyítható.
Jellemzők:
- ESD biztos műanyag borítás
- 162x105 mm nagyítási felület
- torzításmentes nagyítás
- 18 W-os izzó
The magnifier light 118A has been engineered for industrial as
well as laboratory applications. The viewinf field is shown large
and bright because af the 18 W compact fluorescent light source
and the distortion-free 3 diopter glass magnifier.
Features:
- ESD-safe coating
- 162x105 mm magnifying surface
- distortion-free magnification
- 18 W light

Típusszám / Type number: A-118A

LED-es ESD nagyítós lámpa / ESD magnifier lamp with LED
A 8061 típusú nagyítós lámpa torzításmentes nagyítást biztosít az 1,75-szörös
nagyítású, 3 dioptriás és mobil lencséknek köszönhetően.
Jellemzők:
- 174 x 108 mm nagyítási felület
- 60 LED izzó
- könnyen állítható gégecső
- asztali rögzítővel

Típusszám / Type number: A-8061

The magnifier lamp 8061 offers a distorsion-free magnifying,
according to the 3 dioptres / 1.75 x. glass.
Features:
- wide field magnifying glass with special film (174 x 108 mm)
- 60 LEDs
- easy adjustable gooseneck
- table clamp

Auszer
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EPA területre / For EPA
Padlójelölő szalag-nyíllal
Sárga, öntapadó kopásálló PVC szalag EPA határolására, méret: 50 mm x 66 m
Floor-marking tape-with arrow
Yellow, self adhesive EPA bordering tape, made from abrasion-resistant PVC, size: 50 mm x 66 m
Típusszám / Type number: A-FT5066A
Piros alapon fekete GESPERRT feliratos szalag, méret: 50 mm x 66 m
Red with black tape, with GESPERRT printing, size: 50 mm x 66 m
Típusszám / Type number: A-FT5066R
Papír alapú figyelmeztető matrica Méret: 37 x 74 mm; 1500 db/tekercs. Elhelyezés: a szalagon hosszában
Paper ESD warning label. Size: 37 x 74 mm; 1500 pieces/roll. Rolling direction: lengthways
Típusszám angol felirattal / Type number with English print: A-L3774E
Típusszám német felirattal / Type number with German print: A-L3774D
Papír alapú figyelmeztető matrica
Méret: 37 x 74 mm; 1000 db/tekercs. Elhelyezés: a szalagon keresztben, felirat német.
Warning label
Size: 37 x 74 mm; 1000 pieces/roll. Rolling direction: crossways
Típusszám / Type number: A-L3774D-C
Papír alapú figyelmeztető matrica
Méret: 26 x 105 mm; 1000 db/tekercs. Elhelyezés: a szalagon hosszában
Felirat: német és angol
Warning label
Size: 26 x 105 mm; 1000 pieces/roll. Rolling direction: lengthways. Printing: German and English
Típusszám / Type number: A-L26105DE
Papír alapú figyelmeztető matrica Méret: 26 x 138 mm; 800 db/tekercs.
Elhelyezés: a szalagon hosszában Felirat: német, angol, francia
Warning label Size: 26 x 138 mm; 800 pieces/roll.
Rolling direction: lengthways. Printing: German, English, French
Típusszám / Type number: A-L26138DEF
ESD-védelmet jelölő matrica Méret: 50 x 37 mm; 25 db/ív, sárga/fekete színben
ESD marking sign Size: 50 x 37 mm; 25 pieces/sheet, yellow with black ESD sign
Típusszám / Type number: A-L5037
EBP- Földelő pont jelölő PVC matrica Méret: 22 x 38 mm; 8 db/ív
EBP - Earth bonding point signing label PVC base Size: 22 x 38 mm; 8 pieces/sheet
Típusszám / Type number: A-L2040
Papír alapú címke ESD-érzékeny alkatrészek jelölésére Szín: sárga alapon fekete logo
Paper logo for labelling electrostatic sensitive devices. Colour: yellow with black logo
Méret: 7 x 9 mm; 1000 db/tekercs, keresztben. Size: 7 x 9 mm; 1000 pieces/roll, crossways.
Típusszám / Type number: A-L79
Méret: 6 x 6 mm, 2000 db/tekercs, hosszában. Size: 6 x 6 mm; 2000 pieces/roll, lengthways.
Típusszám / Type number: A-L66
ESD-védett területre figyelmeztető tábla Méret: 300 x 500 mm
Warning plastic plate for entering ESD protected area Size: 300 x 500 mm
Felirat: magyar / Printing: Hungarian
Típusszám / Type number: A-T35H
ESD-védett terület elhagyására figyelmeztető tábla Méret: 300 x 500 mm
Warning plastic plate for leaving ESD protected area Size: 300 x 500 mm
Felirat: angol / Printing: English
Felirat: magyar / Printing: Hungarian
Típusszám / Type number: A-TL35E
Típusszám / Type number: A-TL35H
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Felirat: angol / Printing: English
Típusszám / Type number: A-T35E

Tisztítószerek / Cleaners
Padlóbevonatoló folyadék / Floor finish, AF-6500
Víz-bázisú, poliuretán tartalmú padlóbevonó padlóra, sík felületre. Alkalmazás
során magas fényt, disszipatív felületet biztosít, amely száradás után azonnal járható. Vízzel nem tisztítható, ajánlott tisztítószere az Ohm-Shield FC4500.
Ellenállás (Rg): 107-109 Ω
Kiadósság: 25 m2/liter
Low VOC, high gloss, static dissipative floor finish used in electronic, photographic
and pharmaceutical industries. The product can be applied on conductive tiles,
non-conductive tiles and floor paint. Long lasting because urethane enhanced.
Resistance (Rg): 107-109 Ω
Usage: 25 m2/liter
Űrtartalom: 3,78 liter
Packing drum: 3,78 liter
Típusszám / Type number: A-AF6500

Űrtartalom: 18,9 liter
Packing drum: 18,9 liter
Típusszám / Type number: A-AF6505

Vezetőképes festék / Floor coating, GP-5600
Padlóra, illetve nehezen földelhető felületekre (pl.: bútorelemek, polc,
fal) felkenhető szürke festék. Tartós, könnyen felvihető.
Ellenállás (Rg): 106-108 Ω
Kiadósság: 4 - 6 m2/liter
One part latex coating independent of relative humidity. Urethane
enhanced, high abrasion, static dissipative grey floor paint. Durable,
easy application.
Resistance (Rg): 106-108 Ω
Usage: 4-6 m2/liter
Űrtartalom: 3,78 liter
Packing drum: 3,78 liter
Típusszám / Type number: A-GP5600

Űrtartalom: 18,9 liter
Packing drum: 18,9 liter
Típusszám / Type number: A-GP5605

Tisztítófolyadék padlóbevonatokhoz / ESD floor cleaner, FC-4500
Padlóbevonó tisztító folyadék az Ohm-Shield AF6500 bevonóval kezelt felületek
tisztításához.
Floor cleaner for cleaning Ohm-Shield AF6500 treated surfaces.
Űrtartalom: 3,78 liter
Packing drum: 3,78 liter
Típusszám / Type number: A-FC4500

Űrtartalom: 18,9 liter
Packing drum: 18,9 liter
Típusszám / Type number: A-FC4505

Padlótisztító folyadék / ESD-floor-Cleaner R 1000
Alkalmazás: műanyag padló, linóleum, gumi, természet-és mesterséges köveken. Matt antisztatikus réteget képez. A padló csúszás- és lépésálló marad. Oldószer, foszfát, és formaldehid
mentes. Bőr barát és antibakteriális.
Application: plastic floor material, linoleum, rubber, nature- and artificial stones. Leaves a matt
glimmering, antistatic caring film. The mats remain skid- and stepproof. Free of solvents,
phosphat, and formaldehyde. Skin saving and anti-bacterially effective.
Űrtartalom: 750 ml
Packing drum: 750 ml
Típusszám / Type number:
A-R10001

Űrtartalom: 5 liter
Packing drum: 5 liter
Típusszám / Type number:
A-R10002

Űrtartalom: 10 liter
Packing drum: 10 liter
Típusszám / Type number:
A-R10003
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Csomagolástechnika / Packaging
ESD ragasztószalag / ESD paper tape
Papíralapú, sárga ragasztószalag vezetőképes felülnyomtatással, ESD szimbólumokkal és többnyelvű (német, angol, francia)
figyelmeztető felirattal.
Méret: 50 mm x 50 m
Yellow paper base with conductive printing,
ESD symbols and multilingual security hint (English, German,
French)
Size: 50 mm x 50 m
Típusszám / Type number: A-TPP1

ESD ragasztószalag / ESD clear tape
Antisztatikus hordozó, áttetsző, ESD szimbólum nélkül,
66 m/tekercs
Clear transparent, antistatic without any signs 66 m/roll
Szélesség / Width Típusszám / Type number
12 mm
A-TPT12
24 mm
A-TPT24
48 mm
A-TPT48

Vezetőképes ragasztószalag / Conductive tape
Vezetőképes PP felület ESD szimbólumokkal.
34 m/tekercs
Tape with conductive PP surface with ESD symbols, 34 m/roll
Szélesség / Width Típusszám / Type number
12 mm
A-TPC12
24 mm
A-TPC24
48 mm
A-TPC48

ESD ragasztószalag adagoló / ESD tape dispenser
Kézi adagoló fém vágóéllel 76 mm belső átmérőjű ragasztószalag tekercsekhez. Ellenállás (Rs): < 103 Ω
Hand tape dispenser with steel knife for tapes with inner
diameter 76 mm.
Resistance (Rs): < 103 Ω
Szalagszélesség / Tape width
max. 15 mm
max. 25 mm
max. 50 mm
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Típusszám / Type number
A-TD7615
A-TD7625
A-TD7650

Csomagolástechnika / Packaging
ESD ragasztószalag adagoló / ESD tape dispenser
Asztali adagoló fém vágóéllel, 76 mm belső átmérőjű ragasztószalag tekercsekhez.
Ellenállás (Rs): 103 Ω
Szalagszélesség max. 50 mm
ESD table tape dispenser with steel knife for tapes with inner
diameter 76 mm
Resisitance (Rs): 103 Ω
Tape width: max. 50 mm
Típusszám / Type number: A-TD7650T

ESD ragasztószalag adagoló / ESD label dispenser
Ragasztószalag adagoló fém vágóéllel, etikett szélessége:
max. 170 mm.
Ellenállás (Rs): 103 Ω
Heavy table dispenser for labels with steel knife
Label width: max. 170 mm
Resistance (Rs): 103 Ω
Típusszám / Type number: A-LD100

Automata ragasztószalag-adagoló / Automatic Tape Dispenser
Ragasztószalag-adagoló 3 digitális kijelzővel, automata és
manuális működtetés is lehetséges.
Méret: 137x218x150mm
Súly: 2400 g
Ragasztószalag hossz: 5-999 mm
Ragasztószalag szélesség: 7-50 mm
Tape Dispenser with 3 Digital LED Display, both automatic
and manual operation.
Size: 137x218x150mm
Weight: 2400 g
Cut Length: 5-999mm
Tape Width: 7-50mm
Típusszám / Type number: A-TDA50

ESD strechfólia / ESD strechfilm
Elektrosztatikusan disszipatív védő- és csomagolófólia.
Szélesség: 500 mm
Ellenállás (Rs): 1010 – 1011 Ω
Hossz: 300 m/tekercs
Vastagság: 0,02 mm
Electrostatic dissipative stretchfilm for protection and packaging.
Width: 500 mm
Resistance (Rs): 1010 – 1011 Ω
Length: 300 m/roll
Thickness: 0,02 mm
Típusszám / Type number: A-SFH
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Csomagolástechnika / Packaging
ESD szivacs / ESD dissipative foam
Rózsaszín antisztatikus szivacs, puha, kemény, vagy polietilén
szerkezettel.
Ellenállás (Rs): 1010-1011 Ω
Méret és vastagság igény szerint.
Pink dissipative foams, available as hard foam, soft foam and
PE foam.
Resistance (Rs): 1010 – 1011 Ω
Size and thickness upon request.
Típusszám / Type number: A-FP

ESD szivacs / ESD conductive foam
Fekete, vezetőképes, zárt cellás kemény
és nyitott cellás puha szivacsok különböző vastagságban és
méretben.
Ellenállás (Rs): 103-104 Ω
Egyéb méret és vastagság igény szerint.
Black conductive foams, available as hard foam, soft foam
and PE foam.
Resistance (Rs): 103 – 104 Ω
More size and thickness upon request.
Típusszám / Type number

Méret / Sizes (mm)

Vastagság / Thickness (mm)

Jellemző / Type

A-FW326

330 x 250

6

PU, puha / PU, soft

A-FH326

350 x 250

6

PU, kemény / PU, hard

A-FH536

550 x 350

6

PU, kemény / PU, hard

A-FW536

550 x 350

6

PU, puha / PU, soft

A-FPE536

550 x 350

6

PE, kemény / PE, hard

A-FM536

550 x 350

6

PE, kemény / PE, hard
PU, kemény / PU, hard

A-FH116

1000 x 1000

6

A-FW116

1000 x 1000

6

PU, puha / PU, soft

A-FPE116

1000 x 1000

6

PE, kemény / PE, hard

A-FM166

1000 x 1600

6

PE, kemény / PE, hard

A-FW5310

550 x 350

10

PU, puha / PU, soft
PU, kemény / PU, hard

A-FH111

1000 x 1000

10

A-FW111

1000 x 1000

10

PU, puha / PU, soft

A-FPE111

1000 x 1000

10

PE, kemény / PE, hard

ESD csomagolófólia / ESD air cushion film
Rózsaszín, 3 rétegű, légpárnás fólia. Légbuborék vastagsága
4 mm, átmérője 9 mm.
Ellenállás (Rs): 1010-1011 Ω
Hosszúság: 100 m / tekercs
Pink, 3 layered air cushion
film.
Air bubble thickness 4 mm,
diameter 9 mm.
Resistance (Rs): 1010-1011 Ω
Length: 100 m / roll
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Típusszám / Type number

Szélesség / Width

A-ACF30

30 mm

A-ACF40

40 mm

A-ACF60

60 mm

A-ACF120

120 mm

Csomagolástechnika / Packaging
Shielding zacskó / Shielding bag
Hegeszthető árnyékoló PE tasak, ESD szimbólummal, simítózárral visszazárható, illetve simítózár nélküli kivitel.
Csomagolás: 100 db / csomag.
Vastagság: 0,08 mm
Ellenállás (Rs), belső réteg: 102 Ω
Ellenállás (Rs), külső réteg: 109 - 1011 Ω
Vákuumozható, párazáró fóliatasakra és tömlőre kérje
árajánlatunkat.

Weldable PE shielding bag, with
ESD symbol, open top or loc-top
re-sealable types.
Packing unit: 100 pieces / bag
Thickness: 0,08 mm
Resistance (Rs), shielding layer: <102 Ω
Resistance (Rs), outsie layer: 109 - 1011 Ω
Further sizes and types (e.g. dry-bag )
upon request.

Típusszám / Type number

Méret / Size (mm)

Simítózár nélkül / Open top

Simítózárral / Loc-top

A-SB35

A-SBR35

76 x 127

A-SB46

A-SBR46

101 x 152

A-SB58

A-SBR58

127 x 203

A-SB68

A-SBR68

152 x 203

A-SB610

A-SBR610

152 x 254

A-SB810

A-SBR810

203 x 254

A-SB812

A-SBR812

203 x 305

A-SB1012

A-SBR1012

254 x 305

A-SB1216

A-SBR1216

305 x 406

A-SB1418

A-SBR1418

355 x 457

A-SB1818

A-SBR1818

457 x 457

ESD zacskó / ESD poly bag
Rózsaszín antisztatikus tasak simítózárral visszazárható, illetve
simítózár nélküli kivitel.
Csomagolás: 100 db / csomag.
Vastagság: 0,08 mm
Ellenállás (Rs): <1011 Ω
Pink Anti-Static bags, available in either open top or loc-top
re-sealable.
Packing unit: 100 pieces / bag
Thickness: 0,08 mm
Resistance (Rs): <1011 Ω
Típusszám / Type number

Méret / Size (mm)

Simítózár nélkül / Open top

Simítózárral / Loc-top

A-PB35

A-PBR35

76 x 127

A-PB46

A-PBR46

101 x 152

A-PB58

A-PBR58

127 x 203

A-PB68

A-PBR68

152 x 203

A-PB610

A-PBR610

152 x 254

A-PB810

A-PBR810

203 x 254

A-PB812

A-PBR812

203 x 305

A-PB1012

A-PBR1012

254 x 305

A-PB1216

A-PBR1216

305 x 406

A-PB1620

A-PBR1620

406 x 508
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Csomagolástechnika / Packaging
ESD fóliatekercs / ESD tubular film
Rózsaszín antisztatikus, illetve fekete vezetőképes, hegeszthető kivitelben.
Vastagság: 0,08 mm
Ellenállás (Rs), rózsaszín: 1011 Ω
Ellenállás (Rs), fekete: 104 - 105 Ω
Egyéb méret igény szerint.

Available in pink anti-static and black conductive,
weldable types.
Thickness: 0,08 mm
Resistance (Rs), pink anti-static: 1011 Ω
Resistance (Rs), black conductive: 104 - 105 Ω
Further sizes upon request.

Típusszám / Type number
Antisztatikus /
Anti-static

Vezetőképes /
Conductive

Hossúság / Length (m)

Szélesség /
Width (mm)

Antisztatikus /
Anti-static

Vezetőképes /
Conductive

A-TP100

A-TB100

100

250

500

A-TP130

A-TB130

130

250

500

A-TP150

A-TB150

150

250

500

A-TP200

A-TB200

200

250

500

A-TP250

A-TB250

250

250

500

A-TP300

A-TB300

300

250

500

A-TP400

A-TB400

400

250

250

A-TP500

A-TB500

500

250

250

Leszorítópánt / Conductive velcro ties
Tépőzárral oldható gyorskötegelő, 600 x 25 mm méretben,
fekete színben és fém csattal
Ellenállás (Rs): 106 Ω
Velcro ties for fast packing, size 600 x 25 mm, in black clolour,
with metal buckle.
Resistance (Rs): 106 Ω
Típusszám / Type number: A-VT1

HSM fóliahegesztő / HSM heat sealing machine
Kiválóan alkalmas fóliatasakok és tömlők lezárására. Vágókéssel,
illetve manuálisan állítható hőfokszabályzóval ellátott, könnyű
és egyszerű használat.
Hegesztési szélesség: 2 mm.
Suitable for sealing bags and tubes. Easy-to-service with reliable
units, equipped with cutter blades and manually adjustable
thermostat.
Sealing width: 2 mm.
HSM fóliahegesztő / HSM hand sealer
Típusszám / Type number

Max. hegesztési hossz / Max. sealing length (mm)

Teljesítmény / Power

A-HSM200

200

260 W

A-HSM300

300

380 W

A-HSM400

400

500 W

Tartozékok / Accessories
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Típusszám / Type number

Tartozék / Accessories

Felhasználás / Application

A-HSMFD3

Fóliatekercs tartó / Tube holder

310 mm széles tekercshez / for 310 mm width roll

A-HSMFD3

Fóliatekercs tartó / Tube holder

510 mm széles tekercshez / for 510 mm width roll

A-HSMTA2

Munkaasztal / Work table

HSM 200 hegesztőhöz / for HSM 200

A-HSMTA3

Munkaasztal / Work table

HSM 300 hegesztőhöz / for HSM 300

A-HSMTA4

Munkaasztal / Work table

HSM 400 hegesztőhöz / for HSM 400
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Tárolórendszerek / Storage
Egymásra helyezhető ESD tároló dobozok / ESD tote boxes
A tároló dobozok és fedelek
stabilak, könnyen kezelhetőek, egymásra pakolhatóak.
Kérésre cége emblémájával
is készülhetnek.
Ellenállás (Rs): 103 Ω

Magasság /
Height (mm)

Tote boxes made out of
conductive polypropylene
are very stable, easy to
handle and stackable.
Customized printing upon
request.
Resistance (Rs): 103 Ω

Külső méret / External dimensions (mm)
600 x 400

400 x 300

300 x 200

40

-

A-15508

-

75

A-22048

A-21748

-

80

-

A-15518

-

117

-

-

A-22028

120

A-16118

A-14898

-

140

A-22238

A-22278

150

A-21958

-

-

170

-

A-22168

A-22268

180

A-15668

-

-

220

A-14858

A-14958

A-22938

240

A-22098

-

-

285

A-21928

-

-

320

A-14838

A-14748

-

420

A-14928

-

-

ESD fedél / ESD Covers
Méret / Size (mm)

Fedél / Cover

600 x 400

400 x 300

300 x 200

plombával / with seal

A-15048

A-15038

A-22288

rögzítő horoggal / with hook

A-39948

A-39938

A-39928

zsanérral / with hinge

A-21088

A-21048

A-21028

beszerelt zsanérral / with installed hinge

A-21098

A-21051

A-21031

Vezetőképes zárófedél ESD tárolódobozokhoz. Anyag: fekete, PP
Ellenállás (Rs): 103 Ω
Conductive covers for ESD boxes.
Material: black, PPL
Resistance (Rs): 103 Ω

Elől nyitott ESD tároló dobozok / Conductive box – open front
Vezetőképes, elöl nyitott tároló doboz.
Anyag: fekete PP
Ellenállás (Rs): 103 Ω
Conductive boxes with open front,
made from PP conductive material, in
black colour.
Resistance (Rs): 103 Ω

Típusszám / Type number

Méret / Size (mm)

A-6988

70 x 95 x 50

A-6968

140 x 95 x 77

A-6928

200 x 140 x 122

A-6888

300 x 200 x 145

A-6848

300 x 200 x 200

A-6808

450 x 300 x 145

A-6758

450 x 300 x 200

ESD színes tároló dobozok / ESD colour boxes
Disszipatív IDP anyagból
készült, egymásba rakható,
ESD szimbolummal ellátott
tároló dobozok. Ideális tiszta
terekben, elől nyított változatban is.
Szín: piros, sárga
Ellenállás (Rs): 109 -1010 Ω

Típusszám / Type number

Dissipative boxes, made from
IDP material, stackable, with
ESD symbol on it, ideal in
cleanroom uses. Available in
open front types too.
Colour: red, yellow
Resistance (Rs): 109 -1010 Ω

Szín / Colour

Méret / Size (mm)

A-5311R14

piros / red

400 x 300 x 170

A-5311R24

piros / red

600 x 400 x 120

A-5311R42

piros / red

600 x 400 x 220

A-5311Y14

sárga / yellow

400 x 300 x 170

A-5311Y20

sárga / yellow

400 x 300 x 220

A-5311Y24

sárga / yellow

600 x 400 x 120

A-5311Y34

sárga / yellow

600 x 400 x 170

A-5311Y42

sárga / yellow

600 x 400 x 220

A-5321R4

piros, elől nyított / red, open front

235 x 145 x 125

A-5321R5

piros, elől nyított / red, open front

175 x 100 x 75

A-5321R6

piros, elől nyított / red, open front

95 x 100 x 50

A-5321Y4

sárga, elől nyított / yellow, open front

235 x 145 x 125

A-5321Y5

sárga, elől nyított / yellow, open front

175 x 100 x 75

A-5321Y6

sárga, elől nyított / yellow, open front

95 x 100 x 50
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Tárolórendszerek / Storage
ESD színes fedél / ESD colour covers
Zsanéros fedél, színes ESD tároló dobozokhoz, IDP anyagból.
Szín: piros, sárga
Ellenállás (Rs): 109 -1010 Ω
Covers with hinge, suitable
foe ESD colour boxes, made
from IDP material.
Colour: red, yellow
Resistance (Rs):
109 -1010 Ω

Típusszám / Type number

Szín / Colour

Méret / Size (mm)

A-5311R43

piros / red

400 x 300

A-5311R64

pros / red

600 x 400

A-5311Y43

sárga / yellow

400 x 300

A-5311Y64

sárga / yellow

600 x 400

ESD raklapok / ESD pallets
Vezetőképes műanyagból készült ESD raklapok a biztos
raktározásért és szállításért, könnyű és zárt lapos kivitelben. Megakadályozza az elektromos feltöltődést az esetleg már meglévőt elvezetik.
Szín: fekete
Ellenállás: 106 - 1010 Ω
Más szín és egyedi logo kérésre.
Pallets made from conductive plastic material, for safety
storage and transport. Available in lightweight and heavy
duty pallets with closed surface. They reliably prevent
electrostatic charge and divert already existing charges.
Colour: black
Resistance: 106 - 1010 Ω
Other colour and printings or logos on request.

Típusszám /
Type number

Kivitel / Design

Méret / Size (cm)

A-LP1208

9 lábbal / with 9 feet

120 x 80

A-LP1208K

3 talppal / with 3 skids

120 x 80

ESD elválasztó / ESD dividers
Vezetőképes műanyagból kialakított, réselt válaszfalak, Euro-Fix dobozon
belüli elhelyezésre. Legkisebb kialakítható rekesznagyság: 18 x 18 mm.
Osztások: 20 mm-ként.
Típusszám / Type number
Méret / Size (mm)
Ellenállás (Rs): <105 Ω
Dividers made from conductive
plastic, suitable for Euro-Fix
boxes.
Smallest devision: 18 x 18 mm,
Rasters: by 20 mm.
Resistance (Rs): 105 Ω

A-2118

552 x 80

A-2128

552 x 140

A-2138

352 x 80

A-2148

352 x 140

A-2158

252 x 80

A-2168

252 x 140

Asztali paneltároló - piramistálca / Board rack – pyramid
Alkalmas panelek szállítására és előkészítésére. A panelek elhelyezése változtatható a gyűjtőtálcán. A forrasztási pontok karcolás nélkül rögzíthetőek a
piramis érdesített felületének köszönhetően.
Anyag: vezetőképes PP
Szín: fekete
Méret: 548 x 345 x 62 mm
Ellenállás (Rs): 103 Ω
This pyramid tray is suitable for transportation of PCB. It is possible to place
the PCB variably on the tray. Due to the rough surface of the pyramide tray
the soldering points can be hold to the surface without damage.
Material: conductive PP
Colour: black
Size: 548 x 345 x 62 mm
Ellenállás (Rs): 103 Ω
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Típusszám / Type number: A-22388

Tárolórendszerek / Storage
Asztali paneltároló - L alakú / Board rack – L shaped
Fekete vezetőképes polipropilénből készült asztali paneltárolók,
tárolható panelek száma: 25 db.
Ellenállás (Rs): 103 Ω
Handling rack made from conductive PP material, in black colour,
number of slots: 25 pieces.
Resistance (Rs): 103 Ω
Típusszám / Type number

Méret / Size (mm)

Max. panel vastagság / Max. board thickness (mm)

A-22410

272 x 208 x 93

3,2

A-22430

268 x 355 x 128

2,4

Asztali paneltároló – kör felosztású / Board rack – cross-slotted
Fekete vezetőképes polipropilénből készült asztali paneltároló, megfogólyukak biztosítják a könnyebb kezelhetőséget.
Méret: 355 x 248 x 13 mm
Ellenállás (Rs): 103 Ω

Típusszám / Type number: A-22440

Handling rack made from conductive PP material, in black colour, with
finger holes for easier handling.
Size: 355 x 248 x 13 mm
Resistance (Rs): 103 Ω

Asztali paneltároló / Board rack
Fekete vezetőképes polipropilénből készült asztali paneltároló.
Méret: 508 x 176 x 32 mm
Max. panel vastagság: 3,0 mm
Raszter: 19 mm. Tárolható panelek száma: 25 db
Ellenállás (Rs): 103 Ω
Handling rack made from conductive PP material, in black colour.
Size: 508 x 176 x 32 mm
Max. board thickness: 3,0 mm
Pitch: 19 mm. Number of slots: 25 pieces
Resistance (Rs): 103 Ω

Típusszám / Type number: A-BR1

ESD polcos szállítókocsi / ESD wire shelf cart
Az ESD polcos szállítókocsi krómozott és rozsdamentes acél kivitelben
kapható, 2 különböző fogantyúval: oldalfogantyú vagy mindkétvégén
fogantyú. 2 db normál és 2 db fékkel szerelt ESD kerékkel felszerelt,
kerék átmérője: 125 mm. Terhelhetősége: 250 kg.
The standard cart unit is supplied in chrome or stainless steel and with
2 different handles: side handle or handles at both ends. Every cart has
conductive wheels of 125 mm, two of them with brakes.
Load capacity: 250 kg.
Méret /
Size (mm):

2 polcos / 2 shelves
Krómozott /
Chrome

3 polcos / 3 shelves

Rozsdamentes acél /
Stainless steel

Krómozott /
Chrome

Rozsdamentes acél /
Stainless steel

460 x 610 x 1020

A-C2460610C

A-C2460610S

A-C3460610C

A-C3460610S

460 x 760 x 1020

A-C2460760C

A-C2460760S

A-C3460760C

A-C3460760S

460 x 910 x 1020

A-C2460910C

A-C2460910S

A-C3460910C

A-C3460910S

610 x 760 x 1020

A-C2610760C

A-C2610760S

A-C3610760C

A-C3610760S

610 x 910 x 1020

A-C2610910C

A-C2610910S

A-C3610910C

A-C3610910S
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Tárolórendszerek / Storage
Kör alakú tárolórendszer / Component bin carousel
Fekete vezetőképes polisztirolból készült
tárolórendszer, kivehető dobozkákkal.
Ideális kis alkatrészek tárolására.
Átmérő a dobozokkal együtt: 470 mm.
Felépítése: 4 szint (40 doboz)
Súly: 4,5 kg
Alapelem mérete: 300 x 300 x 330 mm
Ellenállás (Rs): 104 Ω
Az alapelem, a középsőelem és a dobozkák külön-külön is rendelhetőek, egyedi
kérésre.

Made of black, conductive polystyrene,
with replaceable bins. For practical storage
and handling of small components.
Diameter with bins: 470 mm.
Content: 4 levels (40 bins)
Weight: 4,5 kg
Basic element dimensions: 300 x 300 x
330 mm
Resistance (Rs): 104 Ω
The basic element, the assembly element
and the bins can be ordered separately,
on request.
Típusszám / Type number: A-C948

PCB magazin / PCB Magazine
PCB panelek tárolására alkalmas szerkezet, fekete, vezetőképes polisztirolból. Precíz, rugalmas és masszív tárolóeszköz a futószalagon lejövő termékek számára.
A stabil keret vezetőképes anyagból készült.
Osztások: 10 mm-ként.
PCB magazine, suitable for storage of boards, made of black, conductive polystirol material.
Efficient, flexible and robust magazine, with stable frame made of a conductive material.
Pitch: by 10 mm.
Típusszám /
Type number

Méret /
Size (mm)

Tömeg /
Weight(kg)

Tárolható panelek száma
(db) / PCB capacity (pce)

Hőállóság /
Heat resistance (°C)

A-MR91

318 x 355 x 580

5,20

51

90

A-MR92

318 x 360 x 570

4,80

50

90

A-MR94

370 x 352 x 570

4,80

50

90

A-MR95

380 x 480 x 570

7,00

50

90

A-MR96

400 x 460 x 575

7,00

50

90

A-MR97

318 x 355 x 570

6,00

50

90

Variotároló / Vario rack
Dobozba helyezhető állítható paneltároló fekete, vezetőképes
polisztirol anyagból.
Ellenállás (Rs): 103 Ω
Max. panelvastagság: 2,5 mm
Raszter: 10 mm
Osztásmélység: 2,7 mm
A tárolóelemek egyéb méretben is
rendelhetők.
Vario-rack, which can be inserted into
different tote boxes, made of black,
conductive polystirol.
Resistance (Rs): 103 Ω
Max. board thickness: 2,5 mm
Pitch: 10 mm
Pitch depth: 2,7 mm
Elemek / Insert
Other sizes on
request.

oldalelem / side walls (2)

40

Doboz mérete / Tote box size (mm)
400 x 300

600 x 400
553

253

253

600 x 400

353

353

elválasztó elem / internal wall (1)

-

353

-

553

-

253

-

353

alumínium elem / alu-profile (2)

253

253

353

353

353

353

553

553

Típusszám / Type number

A-V920

A-V901

A-V926

A-V903

A-V919

A-V900

A-V925

A-V902
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553

Doboz mérete / Tote box size (mm)
400 x 300
353

353

Tárolórendszerek / Storage
SMD fiókos tároló rendszer / SMD storage cabinet
SMD fiókos tároló rendszer, amely az elektromos alkatrészek egyszerű és biztonságos tárolását teszi lehetővé.
A fiókos rendszer gyors hozzáférést biztosít.
A tároló rendszerek földelő kábellel kerülnek kiszállításra. Különböző számú és méretű fiókokból tetszés szerint
felépíthető.
A váz anyaga: galvanizált acél
Fiókok anyaga: vezetőképes polisztirol
Ellenállás (Rs): kb. 103 Ω
ESD storage cabinets for an easy to follow and safe storage of electronic components. The proven drawer system
ensures a quick access to the contents.
All cabinets, rotary towers and stands will be delivered completely with grounding cord with eyelet for earth
bonding.
Material of cabinets: galvanized steel
Material of drawers: conductive polystyrene
Resistance (Rs): kb. 103 Ω
Felépítmények / Cabinets

Fiók típusa / Drawer type

00

Fiókok száma / Number of drawers

45

Külső méretek / External dimensions

01

02

36

18

420 x 307 x 150 mm

Típusszám / Type number

A-SC6080

A-SC6081

A-SC6082

Fiókok / Drawers
Elválasztó nélkül
szállítjuk
/ Without dividers
Típus / Type

00

01

02

Belső méret / Internal size (mm)

35 x 52 x 135

35 x 64 x 135

57 x 87 x 135

Típusszám / Type number

A-SC6070

A-SC6071

A-SC6072

Elválasztók / Dividers
Típus / Type

00

01

02

Méret / Size (mm)

35 x 52

35 x 64

57 x 87

Csomagolási egység (db) /
Quantity per pack (pce)

60

48

24

Típusszám / Type number

A-SC6074

A-SC6075

A-SC6076

Forgatható tároló torony / Rotary tower
Üres, forgatható torony 12 db ESD fiókos tároló szabad kombinálásához.
Anyag: galvanizált acél
Méret: 1600 x Ø680 mm
Rotary tower empty for assembly of 12 ESD storage cabinets.
Material: galvanized steel
Dimensions: 1600 x Ø680 mm
Típusszám / Type number: A-SC6090
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Tárolórendszerek / Storage
SMD dobozok / SMD boxes
SMD alkatrészek tárolására alkalmas kicsi dobozkák fekete vezetőképes kivitelben, 4 különböző méretben rendelhetőek. A dobozok egyszerűen, szerszám nélkül egymáshoz csatlakoztathatók.
Ellenállás (Rs): 104-105Ω
For a safe storage of SMD-components
with self-closing lid, in black colour
(conductive). Available in 4 different
sizes. Boxes can be firmly and easily
connected in free combination without
the need of tools.
Resistance (Rs): 104-105Ω

Belső méret / Internal dimensions (mm)

Típus / Type

16 x 12 x 15

37 x 12 x 15

40 x 37 x 15

68 x 57 x 15

vezetőképes, fekete fedél / conductive, black lid

A-BB07

A-BB08

A-BB09

A-BB43

vezetőképes, átlátszó fedél / conductive, transparent lid

A-BB10

A-BB11

A-BB12

A-BB48

SMD tároló – komplett / SMD drawer cabinet - complete

Típusszám / Type number: A-DC823

SMD tároló három fiókkal, vezetőképes
polisztirolból, amely áll: 3 fiókból, 3 keretből és egy talpazatból.
Külső méret: 355 x 267 x 107 mm
Ellenállás (Rs): 105 Ω
1 db fiók az alábbi belső méretű és mennyiségű SMD doboz
tárolására alkalmas:
16 x 12 x 15mm: 144 db
37 x 12 x 15mm: 72 db
40 x 37 x 15mm: 36 db
68 x 57 x 15mm: 16 db

Drawer cabinet with 3 drawers made from conductive Polystyrene for SMD boxes. Comes completely with base plate,
three assembling frames using as a stack system and three stackable drawers.
External dimensions: 355 x 267 x 107 mm
Resistance (Rs): 105 Ω
1 drawer is suitable for storage SMD boxes:
16 x 12 x 15mm: 144 pcs
40 x 37 x 15mm: 36 pcs
37 x 12 x 15mm: 72 pcs
68 x 57 x 15mm: 16 pcs

Komplett alkatrésztároló / ESD component cabinet
Vezetőképes PP-ből készült fiókos tároló ESD
alkatrészek tárolására.
Ellenállás (Rs): <104 Ω
A komplett tároló az alábbi egységekből állítható össze:
Suitable for storage of ESD components.
Material: conductive PP
Resistance (Rs): <104 Ω
The complete cabinet consist of:
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Minta / Sample

Típusszám / Type number

Fiókok száma / Nr. Of drawers

Fiók belső mérete / Drawer int. dimensions (mm)

A-CC1

4

40 x 20 x 120

A-CC2

2

40 x 43 x 120

A-CC3

2

87 x 20 x 120

A-CC4

1

87 x 40 x 120
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Tárolórendszerek / Storage
ESD koffer / ESD suitcase
Stabil, vezetőképes koffer, kiválóan alkalmas
rendkívül érzékeny ESD termékek tárolására,
EPA területen történő szállítására.
Ellenállás (Rs):<105Ω
Stable conductive suitcase for high ESD protection. Best suited
for storage, shipping and transportation in EPAs.
Resistance (Rs):<105Ω
Típusszám / Type number

Külső méret / External dimensions (mm)

A-S5050

230 x 187 x 45

A-S5051

265 x 225 x 50

A-S5052

305 x 260 x 75

ESD szerviz koffer / ESD service case
Fekete vezetőképes PP-ből készült táska ESD érzékeny alkatrészek tárolására, szállítására. Különböző méretű kisebb tárolók
segítségével szabadon felosztható.
Külső méret: 340 x 265 x 57 mm
Ellenállás (Rs): 105 Ω
A táskát a tároló egységek nélkül szállítjuk!
Profi service case for ESDs. By the means of partition bins
available in two different sizes the case can freely be subdivided.
External dimensions: 340 x 265 x 57 mm
Resistance (Rs): 105 Ω
Delivery without partition bins.
Típusszám / Type number: A-SC340
47 x 39 x 55 mm tároló egység
47 x 39 x 55 mm partition bins
Típusszám / Type number: A-SC40
47 x 79 x 55 mm tároló egység
47 x 79 x 55 mm partition bins
Típusszám / Type number: A-SC80

ESD szerszámos táska / ESD toolcase
EPA területen dolgozó technikusok részére, a szerszámok tárolására, szállítására alkalmas táska. Különböző méretű kisebb tárolók segítségével a kiemelhető tálca szabadon felosztható.
Anyag: fekete, vezetőképes PP
Külső méret: 425 x 215 x 170 mm
Ellenállás (Rs): 105 Ω
For service technicians for carrying of tools in EPAs. Due to the
different bins, the removable tray can be subdivided freely.
Material: black, conductive PP
External dimensions: 425 x 215 x 170 mm
Resistance (Rs): 105 Ω
Típusszám / Type number: A-SC425
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Irodafelszerelés / Office
ESD A4 felírólap / ESD A4 clipboard
Fedeles rugós iratleszorító tolltartóval, zsebbel, ESD jelöléssel.
Anyag: kék vinil
Ellenállás (Rs): 1011 Ω
ESD clipboard with clamp, document pocket, pen holder and
ESD logo
Material: blue vinyl
Resistance (Rs): 1011 Ω
Típusszám fedő oldallal / Type number with cover: A-CB1
Típusszám fedő oldal nélkül / Type number without cover: A-CB2

ESD lefűzhető irattartó tasak / ESD documentum holder
Egyoldalán nyitott (genoterm) átlátszó, lefűzhető irattartó
tasak, ESD logoval
Anyag: polietilén
Ellenállás (Rs): <1011 Ω
Méret: A3, 500 db/csomag
Méret: A4, 100 db/csomag
One side open, with ESD-sign, punched margin
documentum holder.
Material: PE transparent
Resistance (Rs): <1011 Ω
Size: A3, 500 pce/pack
Size: A4, 100 pce/pack
Típusszám / Type number A3: A-GTA3
Típusszám / Type number A4: A-GTA4

Kétoldalán nyitott ESD irattartó tasak / ESD sheet protector
Kétoldalán nyitott antisztatikus irattartó tasak, ESD logoval.
Ellenállás (Rs): <1011 Ω
Méret: A4, 100 db/csomag
2 side open, without punched margin, with ESD logo.
Resistance (Rs): <1011 Ω
Size: A4, 100 pce/pack
Típusszám / Type number: A-DHA4
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Irodafelszerelés / Office
ESD irattartó dosszié / ESD document binders
Vezetőképes (fekete) és antisztatikus (kék) vinil irattartó
dosszié, ESD logoval.
Ellenállás (Rs): 1011 Ω
Conductive (black) and antistatic (blue) vinyl binder with
ESD logo.
Resistance (Rs): 1011 Ω

Típusszám / Type number

Méret / Size

Gyűrűk / Rings

Gyűrűk mérete / Rings size

Szín / Colour

A-DF42-45

A4

2

45 mm

fekete / black

A-DF44-25

A4

4

25 mm

fekete / black

A-DF44-45

A4

4

45 mm

fekete / black

A-DF44-65

A4

4

65 mm

fekete / black

A-DF44-30

A4

4

30 mm

kék / blue

A-DF52-20

A5

2

20 mm

kék / blue

A-DF44-20

A4

4

20 mm

kék / blue

A-DF42-20

A4

2

20 mm

kék / blue

ESD irattartó tálca / ESD document tray
Elöl nyitott egymásba helyezhető asztali irattartó tálca
fekete vezetőképes anyagból, hátoldalán ESD
szimbólummal.
Méret: 330 x 240 x 60 mm (A4)
Ellenállás (Rs): 104 Ω
Document holder tray for table support, made of black
conductive material, with ESD logo on the back side.
Size: 330 x 240 x 60 mm (A4)
Resistance (Rs): 104 Ω
Típusszám / Type number: A-DTA4

ESD toll / ESD pen
Modern, formatervezett golyóstoll, vezetőképes anyagból, kék
tintával, ESD jelöléssel.
Modern, designed pen made of conductive material, with blue
ink and with ESD symbol.
Típusszám / Type number: A-P99
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Szerszámok / Handtools
ESD csavarhúzók / ESD srewdrivers
Kiváló minőségű króm-vanádium-molibdén acélból készült kéziszerszámok ESD biztos nyéllel.
A nyél ellenállása (Rs): 106-109 Ω
Hand tools made of top quality
chrome-vanadium-molybden
steel with ESD-safe handle.
Resistance of the handle (Rs):
106-109 Ω

ESD csavarhúzó forgó kupakkal / ESD slotted screwdriver with rotating cap
Típusszám / Type number
A-S272-1.5

1,5

40

0,25

120

2,0

12,5

A-S272-2.0

2,0

40

0,40

120

2,0

12,5

A-S272-2.5

2,5

50

0,40

145

2,5

13,0

A-S272-3.0

3,0

50

0,50

145

3,0

13,0

A-S272-3.5

3,5

60

0,60

170

3,5

14,0

A-S272-4.0

4,0

60

0,80

170

4,0

14,0

ESD Philips kereszt csavarhúzó forgó kupakkal / ESD cross-recessed Philips screwdriver with rotating cap
Típusszám / Type number
A-S273-PH000

PH000

40

120

2,0

12,5

A-S273-PH00

PH00

40

120

2,0

12,5

A-S273-PH0

PH0

50

145

3,0

13,0

A-S273-PH1

PH1

60

170

4,0

14,0

ESD Pozidrive kereszt csavarhúzó forgó kupakkal / ESD cross-recessed Pozidrive screwdriver with rotating cap
Típusszám / Type number
A-S274-PZ1

PZ1

60

170

4,0

14,0

ESD hatlapfejű csavarhúzó forgó kupakkal / ESD ball end hex screwdriver with rotating cap
Típusszám / Type number
A-S276-1.5

1,5

50

145

13,0

A-S276-2.0

2,0

50

145

13,0

A-S276-2.5

2,5

60

170

14,0

A-S276-3.0

3,0

60

170

14,0

A golyós fej 25°-os elfordított irányú csavarást tesz lehetővé /The ball end enables the user to work at angles up to 25°
ESD dugókulcs forgó kupakkal / ESD hex nut driver with rotating cap
Típusszám / Type number
A-S277-2.5

2,5

60

4,0

4,0

155

13,0

A-S277-3.0

3,0

60

5,0

5,0

155

13,0

A-S277-3.5

3,5

60

5,3

6,0

155

13,0

A-S277-4.0

4,0

60

5,5

6,0

155

13,0

A-S277-4.5

4,5

60

6,2

7,0

155

13,0

A-S277-5.0

5,0

60

6,8

7,0

155

13,0

A-S277-5.5

5,5

60

7,6

8,0

170

14,0

ESD Torx csavarhúzó forgó kupakkal / ESD Torx screwdriver with rotating cap
Típusszám / Type number
A-S278-T1
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T1

40

2,5

120

12,5

A-S278-T2

T2

40

2,5

120

12,5

A-S278-T3

T3

40

2,5

120

12,5

A-S278-T4

T4

40

2,5

120

12,5

A-S278-T5

T5

40

2,5

120

12,5

A-S278-T6

T6

40

2,5

120

12,5
12,5

A-S278-T7

T7

40

2,5

120

A-S278-T8

T8

40

2,5

120

12,5

A-S278-T9

T9

50

3,0

145

13,0

A-S278-T10

T10

50

3,0

145

13,0

A-S278-T15

T15

60

3,5

170

14,0

A-S278-T20

T20

60

4,0

170

14,0

Szerszámok / Handtools
ESD Schlitz csavarhúzó SoftFinish® / SoftFinish® ESD slotted screwdriver
Típusszám / Type number
A-S302-2.5

2,5

75

0,4

179

2,5

23

A-S302-3.0

3,0

100

0,5

204

3,0

23

A-S302-4.0

4,0

100

0,8

211

4,0

30

A-S302-5.5

5,5

125

1,0

236

5,5

30

A-S302-6.5

6,5

150

1,2

268

6,0

36

ESD Philips csavarhúzó SoftFinish® / SoftFinish® ESD Phillips screwdriver
Típusszám / Type number
A-S311-PH0

0

60

164

3,0

23

A-S311-PH1

1

80

191

4,5

30

A-S311-PH2

2

100

218

6,0

36

ESD Pozidrive csavarhúzó SoftFinish® / SoftFinish® ESD Pozidriv screwdriver
Típusszám / Type number
A-S313-PZ0

0

60

164

3,0

23

A-S313-PZ1

1

80

191

4,5

30

ESD Torx csavarhúzó SoftFinish® / SoftFinish® ESD TORX® screwdriver
Típusszám / Type number
A-S362-T4

T4

60

164

2,5

23

A-S362-T5

T5

60

164

3,5

23

A-S362-T6

T6

60

164

3,5

23

A-S362-T7

T7

60

164

3,5

23

A-S362-T8

T8

60

164

3,5

23

A-S362-T9

T9

60

171

4,0

30

A-S362-T10

T10

80

191

4,0

30

A-S362-T15

T15

80

191

4,0

30

A-S362-T20

T20

100

218

4,0

36

Önvulkanizáló ESD bevonó szalag / Shielding tape
Eszközök, szerszámok biztonságos ESD felületének kialakítására
szolgáló bevonó szalag. Lassan, de folyamatosan, a szalag minimum kétszeres nyújtása közben kell a felületet bevonni a képen
látható módon. A felület 30 perc után szilárdul.
Szélesség: 19 mm
Hosszúság: 4,60 m / tekercs
Ellenállás: < 104 Ω
Self curing, conductive vulcanizing tape for a quick and easy
conversion of standard tools like e.g. screwdrivers etc. into
ESD-safe tools. Simply cover the handle of the tool with the
shielding tape. After 30 min. the tape is totally cured and forms
an ESD-safe cover over the handle.
Width: 19 mm
Length: 4,60 m / roll
Resistance: < 104 Ω
Típusszám / Type number: A-ST1
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Szerszámok / Handtools
Csípő-, harapó- és laposfogók, karbon ötvözetből, ESD biztos nyéllel. Ergonómikus tervezés.
A nyél ellenállása (Rs): 106-109 Ω
Cutters, pliers and nippers made from high alloy carbon steel, with ESD-safe handle. Ergonomic design.
Resistance of the handle (Rs): 106-109 Ω

ESD csípőfogó / ESD cutter
Keskeny, hegyes fejű csípőfogó.
Hossz: 115 mm, Réz vágása: 1,0 mm-ig, Acél vágása: 0,6 mm-ig
Head shape: narrow, pointed head.
Length: 115 mm, Copper cut: 1,0 mm, Steel cut: 0,6 mm
Típusszám / Type number: A-40104
Széles, hegyes fejű csípőfogó.
Hossz: 115 mm, Réz vágása: 1,4 mm-ig, Acél vágása: 1,0 mm-ig
Head shape: wide, pointed head.
Length: 115 mm, Copper cut: 1,4 mm, Steel cut: 1,0 mm
Típusszám / Type number: A-41104
Széles, félgömbölyű fejű csípőfogó.
Hossz: 115 mm, Réz vágása: 1,4 mm-ig, Acél vágása: 1,0 mm-ig
Head shape: wide, semi-circular head.
Length: 115 mm, Copper cut: 1,4 mm, Steel cut: 1,0 mm
Típusszám / Type number: A-44104
Széles, hegyes fejű csípőfogó.
Hossz: 115 mm, Réz vágása: 1,0 mm-ig
Head shape: wide, pointed head.
Length: 115 mm, Copper cut: 1,0 mm
Típusszám / Type number: A-41304
Keskeny, félgömbölyű fejű csípőfogó.
Hossz: 115 mm, Réz vágása: 1,2 mm-ig
Head shape: narrow, semi-circular head.
Length: 115 mm, Copper cut: 1,2 mm
Típusszám / Type number: A-43104

ESD harapófogó / Oblique end cutting ESD nippers
Széles, 29°-ban hajlított pofával.
Horizontális és vertikális vágásra is alkalmas.
Hossz: 115 mm, Réz vágása: 1,2 mm-ig
Head shape: wide head, angled at 29°.
Can be used horizontally and vertically.
Length: 115 mm, Copper cut: 1,2 mm
Típusszám / Type number: A-46104
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Szerszámok / Handtools
ESD laposfogó / ESD plier
Lapos fejű fogó.
Hossz: 120 mm, Fej szélessége: 9,5 mm
Head shape: flat head, short jaws.
Length: 120 mm, Head width: 9,5 mm
Típusszám / Type number: A-38004

ESD fogó / ESD plier
Gömbölyű fejű fogó
Hossz: 120 mm, Fej szélessége: 9,5 mm
Head shape: round head, short jaws.
Length: 120 mm, Head width: 9,5 mm
Típusszám / Type number: A-37004
ESD fogó disszipatív nyéllel, egyenes, illetve hajlított fejjel. Kiválóan
alkalmazható precíziós munkákhoz.
Ellenállás: 106-109 Ω
ESD plier with dissipative grips, straight and 45° angled head. Suitable
for precision works.
Resistance (Rs): 106-109 Ω
fej szélessége / head width (mm)

Típusszám / Type number

egyenes fejjel / straight head

120

4¾

9,5

A-36004

45 ° hajlított fejjel / angled head at 45°

120

4¾

9,5

A-36104

egyenes fejjel / straight head

145

5¾

12,0

A-360045

ESD univerzális fogók / ESD universal pliers
ESD csípőfogó, telefon fogó, kombinált fogó, speciális vezetőképes acél nyéllel.

3.

Cutter, plier and combination plier with black conductive grips made out of
special tool steel.
Típusszám / Type number

Elnevezés / Name

Hossz / Length (mm)

Tömeg / Weight

A-313313

1. csípőfogó / cutter

145

160 g

A-324513

2. telefon fogó / plier

200

190 g

A-373213

3. kombinált fogó / combination plier

165

220 g

2.
1.

Oldalcsípőfogó / Lead cutters
Vékonyfejű ergonómikus tervezésű csípőfogók, alkatrészek vágásához. Elérhető normál és ESD-védett kivitelben, illetve biztonsági védővel felszerelt
változatban, mely csökkenti az alkatrészlábak elpattanásának veszélyét.
Thin profile and ergonomically designed popular lead cutters, for cutting
parts. Available in standard, ESD-safe style and with safety guard type, which
reduces the risk of lead fly-off and prevents eye injury.
Típusszám / Type number

Hossz / Length (mm)

Leírás / Description
normál kivitel / standard

A-C170

131

A-C170LX

131

ESD-védett / ESD safe

A-C175

131

biztonsági védővel / with safety guard
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Szerszámok / Handtools
Saválló, antimagnetikus fém csipeszek / Acid-proof, antimagnetic metal tweezers
Precíziós csipeszek, kiváló minőségű acélból, felhasználóbarát tervezéssel, megfelelnek a nemzetközi elektronikai
iparban támasztott követelményeknek.
Precision tweezers with high quality steel, user-friendly design, meets the requirements of international electronics
industry.

A-0

A-2A

A-00

A-5

A-00D

A-5A

A-1

A-2

A-7

A-AA

Műanyag csipeszek / Plastic tweezers
Sav, lúg és hőálló műanyagból készült, vezetőképes fekete csipeszek különböző formájú és méretű végekkel.
Ellenállás (Rs): 103-106 Ω.
További modellekhez kérje ajánlatunkat.
Tweezers made from acid-, alkali- and heat-resistant conductive black plastic, with various shapes and sizes.
Resistance (Rs): 103-106 Ω.
Other models available on request.

A-TW31
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A-TW33

A-TW36

A-TW37

Szerszámok / Handtools
Elektromos csavarbehajtók - FAB sorozat / Electric Screwdrivers - FAB Series
Az FAB csavarbehajtók az elektronikaipar legkeresettebb termékei, melyek
ESD-védettek, könnyűek, ergonómikusak.
A csavarbehajtók masszív kivitele lehetővé teszi a magasabb nyomatéktartományban lévő csavarozási feladatok elvégzését is. A terméket indítókarral,
nyomással vagy pisztoly kivitelben ravasszal lehet elindítani, a sebesség és
a nyomaték változtatható. A csavarbehajtó működtetéséhez vezérlőegység
szükséges. Jellemző a csavarbehajtóra a lassú indulási sebesség (0-tól 2 mp)
és a nominális sebesség 60%-tól 100%-ra állíthatósága. Tisztatérben is használható.
FAB screwdrivers (torque up to 3,8 NM) are the best sellers in the electronic
industry. Lightweight but resistant, compact but powerful. All FAB models
are ESD, either with lever or push start or in a pistol grip with a trigger start.
Thanks to their advanced ergonomics and unmatched torque accuracy, FAB
drivers are considered the state-of-the-art in modern assembly. The motor
works in combination with the control unit. Standard features are the slow
start (ramp form 0 to 2 seconds) and adjustable speed (from 60% to 100% of
nominal speed). All models are ESD safe and for cleanroom use also.
Sebesség
RPM / RPM
max

Hossz x Ø /
L x Ø mm

Típusszám /
Type number

Kapacitás /
Screw size

Nyomaték /
Torque Nm

A-ES10RE/FR

M2.5

0,05÷0,8

1000

226 x 36

indítókar / lever

0,48

A-ES12RE/FR

M3

0,2÷1,2

1000

226 x 36

indítókar / lever

0,48

Indítás / Start option

Súly /
Weight kg

Forma / Housing option

A-ES12PS/FR

M3

0,2÷1,2

1000

226 x 36

nyomás / push

0,48

A-ES12PP/FR

M3

0,2÷1,2

1000

200 x 150 x 34

indítókar / lever

0,55

pisztoly / pistol grip

A-ES12PP/FR/U

M3

0,2÷1,2

1000

200 x 150 x 34

indítókar / lever

0,55

pisztoly felső konektorral /
pistol grip with top connector

A-ES18RE/FR

M4

0,3÷1,8

650

226 x 36

indítókar / lever

0,48

A-ES18PS/FR

M4

0,3÷1,8

650

226 x 36

nyomás / push

0,48

A-ES18PP/FR

M4

0,3÷1,8

650

200 x 150 x 34

indítókar / lever

0,55

pisztoly / pistol grip

0,55

pisztoly felső konektorral /
pistol grip with top connector

A-ES18PP/FR/U

M4

0,3÷1,8

650

200 x 150 x 34

indítókar / lever

Vezérlőegység – FAB sorozat / Control units – FAB series
Az FAB, RAF sorozatok egy vezérlőegységgel együtt működnek,
amely AC/DC átalakítóként és nyomáskontrollálóként működik.
A kivitelezésnek köszönhetően a vezérlő nagyon kevés árammal hozza működésbe a csavarhúzókat, ezáltal azokak hosszabb
élettartamot biztosít.
- 90-260 V és 50/60 hz-n működik
- zöld és piros lámpák jelzik a készülék működési állapotát
- kis súly (0,6 kg), tömör méret
- új M12 vízálló csatlakozó ezüst és arany csatlakozókkal a tökéletes vezetés biztosítására.

Típusszám / Type number: A-CU1FR

All the FAB, RAF screwdrivers work in combination with a control
unit acting as an AC to DC transformer and torque controller.
The electronic control circuit cuts the power supply to the motor
as soon as the pre-set torque has been reached.
- universal supply from 90-260 V ac 50/60 hz
- green-red indicators for power on/off and clutch action.
- reduced weight (0,6kg), compact size
- new M12 waterproof connector with silver and gold contacts
for perfect conductivity.
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Szerszámok / Handtools
Elektromos csavarbehajtók – szénkefementes sorozat / Electric Screwdrivers - Brushless Series
Az új KBL mechanikus tengelykapcsolós csavarhúzó, a tökéletes megoldás a
tisztaterekben, köszönhetően annak, hogy nincs szén, por és egyéb szen�nyező anyag kibocsátás. A mágneses indítógomb és a kuplungkapcsolók
biztosítják a hosszabb élettartamot. Alacsony zajszint, minimális vibrálás,
maximális biztonság, karbantartásmentes működés. Minden KBL csavarhúzó
ESD védett, 2,5 m-es csatlakozókábellel felszerelt. A csavarhúzó használható
EDU1BL és EDU1FR vezérlővel is.
The new KBL mechanical clutch screwdrivers is the perfect solution for
clean room applications thanks to zero emissions of coal dust and other
pollutants into the working environment. Magnetic start and clutch switches
assure better results and longer life. Very low noise level, minimum vibrations,
maximum safety, maintenance free operation. All KBL drivers come standard
with ergonomically advanced ESD-safe body, 2.5 m connection cable. The
screwdrivers work in combination with our new EDU1BL controllers but can
be also used with our standard EDU1FR controllers.
Típusszám / Type number

Nyomaték /
Torque Nm

Sebesség RPM /
RPM max

Hossz x Ø /
L x Ø mm

Súly / Weight kg

Vezérlő egység / Control unit

A-KBL04FR

0,04 - 0,4

650 - 1000

255 x 32

0,50

EDU1BL & EDU1FR

A-KBL15FR

0,4 - 1,5

650 - 1000

255 x 32

0,50

EDU1BL & EDU1FR

A-KBL30FR

0,7 - 3,0

650 - 1000

267 x 38

0,65

EDU1BL & EDU1FR

A-KBL04FR/S

0,04 - 0,4

650 - 1000

255 x 32

0,50

EDU1BL/SG

A-KBL15FR/S

0,4 - 1,5

650 - 1000

255 x 32

0,50

EDU1BL/SG

A-KBL30FR/S

0,7 - 3,0

650 - 1000

267 x 38

0,65

EDU1BL/SG

Kolver karok / Reaction Arms
A nyomatékkiegyenlítő karokat úgy tervezték, hogy megszüntessék a csavarhúzó által létrehozott hatásokat, amikor
az megáll az előre beállított nyomaték értéknél (max. 50 Nm). A szénből készült karok könnyebbek és ellenállóbbak.
Torque reaction arms have been designed to eliminate the reaction that screwdrivers generate when they stop at the
pre-set torque (Up to 50 Nm). Carbon arms are lighter and more resistant thanks to their carbon structure.
Lineáris kar / Linear arm
Típusszám / Type number: A-LIN1
Szénszálas karok / Carbon fiber arms
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Típusszám /
Type number

Nyomaték /
Torque Nm

Hosszabbítható /
Reach

A-CAR281

max. 25

490 - 950 mm

A-CAR282

max. 25

730 - 1650 mm

A-CAR501

max. 50

490 - 950 mm

A-CAR502

max. 50

730 - 1650 mm

Szerszámok / Handtools
Elektromos csavarbehajtók - Pluto sorozat / Electric Screwdrivers - Pluto Series
PLUTO ® (plusz nyomaték) csavarhúzók használata, igazi forradalmat jelentenek az összeszerelési iparágban. Indítókarral, nyomással vagy pisztoly kivitelben ravasszal lehet elindítani. Minden modell ESD védett és tisztatéri használatára is alkalmas.
PLUTO® (PLUs TOrque) screwdrivers represent a real revolution in the assembly market. Available with pistol, inline or
fixture mount style for manual or automated application. Also available Torque & Angle models. All models are ESD
safe and for cleanroom use also.
Típusszám /
Type number

Nyomaték /
Torque Nm

Sebesség RPM/
RPM max

Hossz x Ø /
L x Ø mm

Súly /
Weight kg

Vezérlő egység /
Control unit

A-MI15

0,2 - 1,5

450 - 850

226 x 36

0,50

EDU2AE

A-PL3

0,3 - 3,0

370 - 1200

216 x 40

0,55

EDU2AE

A-PL6

0,5 - 8,0

200 - 920

216 x 40

0,55

EDU2AE

A-PL10

2,0 - 8,0

110 - 600

216 x 40

0,55

EDU2AE

A-PL15

2,0 - 15,0

60 - 320

216 x 40

0,60

EDU2AE

A-PL20

2,0 - 20,0

40 - 210

200 x 45,5

1,10

EDU2AE

A-PL35

2,0 - 35,0

40 - 140

206,5 x 57

1,50

EDU2AE

A-PL50

5,0 - 50,0

20 - 90

206,5 x 57

1,50

EDU2AE

A-PL3FR

0,5 - 3,2

800 - 1300

273 x 40

0,50

EDU2AE

A-PL5FR

0,7 - 5,0

600 - 1000

273 x 40

0,50

EDU2AE

A-PL7FR

1,0 - 7,0

350 - 600

273 x 40

0,50

EDU2AE

Vezérlőegység – EDU sorozat / Control units – EDU series
Az EDU vezérlőegységek használata, a Pluto csavarhúzóknál, pontos nyomaték mérést biztosítanak az elektromosan vezérelt szerszámoknál. Jellemzők:
nyomaték, állítható nyomaték, előre és hátra menet, kemény vagy lágy felület, felfutási idő, min. és max. rögzítési idő, nyomaték szabályozás. HP és TOP
modelleknél: csavar számláló, max nyomaték idő, automata hátra menet,
nyomaték érték kijelző, akár 8 beállítható csavarozási program.
The EDU control units, for Pluto screwdrivers, gives you all the advantages of
precision torque controlled electric tools. Features: torque, adjustable torque
and speed forward and reverse, hard or soft joint, slow start time, min and
max fastening time, torque control. On HP an TOP model: screw counter, max
torque time, autoreverse, torque value display, up to 8 programs.

Típusszám / Type number: A-CU2AE

Behajtófej tartó – TOP sorozathoz / Socket tray –for TOP series
Többféle nyomaték rendszer használatánál, ez a termék hasznos kiegészítőként szolgál a programok kiválasztásához. Használata nagyon
egyszerű: a vezérlő egység automatikusan kiválasztja a megfelelő előre
beállított programot, amikor egy behajtót eltávolítunk.

Típusszám / Type number: A-ST

When using a multiple torque system a socket tray can be an useful
accessory for program selection. It’s very easy to use: the control unit
automatically selects the correct preset program when a bit or socket
is removed.

Programváltó – TOP sorozathoz / Switch box – TOP series
Hasznos kiegészítőként alkalmazható több program beállításánál és kiválasztásánál. Használata nagyon egyszerű: minden egyes gomb megnyomásával, a vezérlés automatikusan kiválasztja a beállított programot.
A switch box can be an useful accessory for multiprogram selection.
It’s very easy to use: each time a button is pushed, the control unit
automatically selects the preset program.

Típusszám / Type number: A-SB
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Gépek / Machines
Panelvágó gép - Maestro / Depaneling machine - Maestro
Vágótárcsás panelvágó gép, alkalmazása gyors és gazdaságos. Az acélból készült kör alakú pengék hosszú ideig
használhatók, a stabil alumíniumszerkezet pedig kis helyen elfér.
Depaneling machines for prescored panelboards with fast and economical usage. The circular blades and guides made
of special steel ensure a long durability. The compact and stable aluminium frame requires only a minimum of space.

A-M2

A-M3

A-M4

Típusszám /
Type number

Max.
vágáshossz /
Max. separation
lenght (mm)

Panelvastagság /
Thickness of panels (mm)

Alkatrészmagasság/
Components height (mm)

Méret /
Dimensions
(mm)

Súly /
Weight
(kg)

Vezérlés /
Drive

Felső kés /
Upper knife

Alsó kés /
Lower knife

A-M2

300

0,8-3,2

34-43

330x195x620

16

manuális /
manual

A-M2UK,
körkés/ round

A-M2LK,
körkés/ round

A-M2M

300

0,8-3,2

34-43

330x195x620

19

motoros /
electrical

A-M2MUK,
körkés / round

A-M2MLK,
körkés / round

A-M3

450

0,8-3,2

34-41

455x350x700

22

manuális /
manual

A-M3UK,
körkés/ round

A-M3LK,
egyenes / round

A-M4

450

0,8-3,2

34-40

702x540x434

38

motoros /
electrical

A-M4UK,
körkés/ round

A-M4LK,
egyenes / round

Panelvágó gép - NTG / Depaneling machine - NTG
Pneumatikus, duplakéses panelvágó gép. A speciális kések segítségével még a legérzékenyebb panelek is biztonságosan vághatók kb. 0,3-3,0 mm vastagságig. A gép
működés közben nem rezeg, ezért a lehető legpontosabb műveletet végzi. A gépet
könnyű kezelni és karbantartani. A panelvágót késkészlettel együtt szállítjuk.
Maximális vágáshossz: 400 mm. Mérete: 720x500x1070 mm. Súly: 195 kg
The machine was designed to depanel pre-scored panelboards carefully, without
bending or tension stress. Due to the special design of the knives also boards with
high components placed close to the edges can be depaneled safely, up to 0,3-3,0
mm thickness. Rigid design without vibration in operation. Delivered with knife set.
Cutting length: 400 mm. Dimensions: 720x500x1070 mm. Weight: 195 kg
Típusszám / Type number: A-NTG400

Panelvágó gép – Hektor 2 / Depaneling machine – Hektor 2

Típusszám / Type number: A-H2
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A pneumatikus vezérelt Hektor2 panelvágó géppel egyszerűen és költséghatékonyan vághatóak a panelek. A kések minőségi szerszámacélból készültek, melyek
könnyen cserélhetők, és egyedi vastagságban is rendelkezésre állnak.
Maximális vágáshossz:: 5,7 mm
Mérete: 170 x 220 x 255 mm
Súly: 2,7 kg
Üzemi nyomás: 4 bar
Max. panel vastagság: 2,5 mm
The pneumatically driven depaneling machine Hektor 2 is ideal for simple and
cost effective depaneling of small series of routed PCBs. Knives are made out
of hardened high quality tool-steel. The knives can be changed easily and are
available in customized thicknesses according to the width of the slots.
Working pressure: 4 bar
Cutting length: max. 5,7 mm
Max. board thickness: 2.5 mm
Dimensions: 170 x 220 x 255 mm
Weight: 2.7 kg

Gépek / Machines
Panelvágó gép – NTM / Depaneling machine - NTM
Pneumatikus, duplakéses panelvágó gép. Speciális kések segítségével még a legérzékenyebb panelek is biztonságosan vághatók.
Rendkívül csendes működés, késkészlettel együtt szállítjuk.
Jellemzők:
- hulladék elszívás lehetősége kialakítva
- működés közben nem rezeg
- könnyű karbantartás
- pneumatikus vezérlés (FESTO)
The machines NTM use an infinitely variable sectional cut to
depanel prescored panel boards in a gentle and clean way by
avoiding damage to components that are placed directly at the
edges of the boards. Delivered with set of standard knives.
Features:
- integrated waste suction prepared
- depaneling process without vibrations
- easy-to-service design
- pneumatically driven (FESTO)

Típusszám /
Type number

Max. vágáshossz /
Max. separation lenght (mm)

Súly /
Weight (kg)

A-NTM150

150

50

A-NTM300

300

110

A-NTM375

375

148

A-NTM480

480

207

County alkatrész számláló alapgép / Components counter

Tartozékok / Accessories:
SMD adapter / SMD adapter
Típusszám / Type number: A-C018
SMD állvány / SMD support
Típusszám / Type number: A-C028
SMD fogantyú / SMD handle
Típusszám / Type number: A-C030
Axial/radial állvány / Axial/radial support
Típusszám / Type number: A-C023
Axial/radial fogantyú /Axial/radial handle
Típusszám / Type number: A-C025

Mikroszámítógép alapú berendezés, amely axiális és radiális alkatrészek számlálására szolgál. (SMD adapter vásárolható hozzá)
Jellemzők:
- négyjegyű kijelző
- kétirányú számlálás
- összesítés
- memória
- kívánt darabszám elérésekor hangjelzés
- előre beállítható számolási mód
- hitelesítő teszt
Max. számlálási érték: 9999
Max. alkatrész átmérő: 14 mm
Min. láb átmérő: 0,35 mm
Axiális heveder szélesség: 55-110 mm
Radiális heveder szélesség: 18 mm-ig
Mérete: 240 x 130 x 110 mm
Súlyt: 1,8 kg
Multi-purpose, microcomputer based components counter which
counts axial and radial taped components.
Features:
- four-digit display
- counting in both directions (left or right)
- totalizer mode counting
- with an audible signal when the desired component number is
reached
- calibration test and self diagnostic procedure
- last counting value and condition memory
Max. counting value: 9 999
Max. component diameter: 14 mm
Min. lead diameter: 0.35 mm
Axial component tape width: 55 - 110 mm
Radial component tape width: max. 18 mm
Dimensions: 240 x 130 x 110 mm
Weight: 1,8 kg
Típusszám / Type number: A-C051

Auszer

55

Gépek / Machines
Előformázó gép / Component preformer
Hevederezett axiális alkatrészek vágására és horizontális vagy vertikális hajlítására alkalmas.
Kiváló kivitelezés, könnyű kezelés és üzembe helyezés, hosszantartó éles kések, csatlakoztatható tartozékok.
Az alapgép hajtókarral és tekercstartóval felszerelt.
Teljesítmény: 40.000 db / óra
Opcionálisan motor és alkatrész adagoló rendelhető hozzá.
For cutting and horizontal / vertical bending of taped axial components.
High quality design, easy setup and operation, long duration of the knives, several accessories.
Basic machine is equipped with a hand crank and a reel holder.
Performance: 40.000 pcs / hour
Motor drive and component feeder on request.

Típusszám / Type number: A-TP80

Típusszám / Type number: A-TP80F

Előformázó gép / Component preformer
Radiális hevederezett alkatrészek előformázására vagy alkatrészek vágására, lírázására.
A heveder pontos vezetésének köszönhetően a 0,3-1,3 mm átmérőjű részek is kiválóan vághatók.
Méret: 300 x 200 x 210 mm
Tömeg: 8 kg
Teljesítmény: 40.000 db / óra.
A géphez opcionálisan motorhajtás vásárolható.
For cutting radial taped components.
Due to the exact guidance of the tapes, leads of 0,3-1,3 mm diameter can be cut out easily.
Dimensions: 300 x 200 x 210 mm
Weight: 8 kg
Performance: 40.000 pcs / hour.
Can be equipped with motor drive upon request.

Típusszám / Type number: A-TP79

56

www.auszer.hu

Típusszám / Type number: A-TP79K

Gépek / Machines
Motorhajtás TP típusú gépekhez / Motor for TP machines
Meghajtó motor TP típusú gépekhez. A heveder felhelyezése után automatikusan működésbe lép. Müködés közben nem kell felügyelni.
Tápellátás: 230 V/50 Hz
Méret: 740 x 200 x 440 mm
Tömeg: 9 kg
Electrical motor drives for TP type machines. Attaching an electrical
motor drive allows the machines to work automatically after insertion
of the tape. No operator is required during running.
Power supply: 230 V / 50 Hz
Size: 740 x 200 x 440 mm
Weight: 9 kg
Típusszám / Type number: A-MT1

Alkatrészformázó gép / Component preformer
Alkatrészformázó gép radiális, hevederezett alkatrészek vágására
és hajlítására. Kétirányú futtatási funkció, állítható futtatási sebesség, egyszerű, biztonságos alkalmazás. Biztonsági kapcsolóval
ellátott.
Méret: 320 x 280 x 190 mm
Tömeg: 18 kg
Tápellátás: 230 V/50 Hz
Teljesítmény: 18.000 db / óra

Típusszám / Type number: A-BCA1000T

Component preformer for cutting and forming radial taped
components. Forward and reverse running modes, adjustable
operation-speed, easy and safe operation. Supplied with safety
switch.
Size: 320 x 280 x 190 mm
Weight: 18 kg
Power supply: 230 V / 50 Hz
Performance: 18.000 pcs / hour

Alkatrészformázó gép / Component preformer
Alkatrészformázó gép különféle radiális, hevederezett alkatrészek vágására és hajlítására. Az automata gépet kön�nyű kezelni. A géphez igényeknek megfelelő szerszámot
lehet rendelni. A formázás helye, a vágás helye, valamint
az alkatrészláb magasságának nagysága állítható.
Méret: 450mm x 450mm x 500mm
Tömeg: 24 kg
Tápellátás: 230 V/50 Hz
Teljesítmény: 7200 db / óra
Auto taped radial lead forming machine, suitable for
various types of radial components. Easy and simple
operation. Various tools available for the machine. The
formatting place, the cutting place and the height of the
components are adjustable.
Size: 450mm x 450mm x 500mm
Weight: 24 kg
Power supply: 230 V/50 Hz
Performance: 7200 pcs / hour

Típusszám / Type number: A-CF120
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Az ionizátor kiválóan alkalmazható azokban az esetekben, amikor a berendezések hagyományos módon nem földelhetők, vagy nem valósítható meg az elektromos feltöltődés megakadályozása. Ilyen esetekben az ionizált levegő
érintkezésbe kerül az elektrosztatikusan feltöltődött felülettel és elveszi a felület ellentétes polaritású ionjait.
Ionizers can be used for neutralizing hardly groundable surfaces. In such cases, ionized air gets in touch with the
surface and takes its charged ions.

Ionizáló pisztoly / Ionizer gun
Az ionizáló pisztoly alkalmazható lefújásos tisztításra, felületi töltés semlegesítésére. A pisztoly magasnyomású levegővel működtethető.
Jellemzők: 30 mm átmérőjű ring típusú fej, 1.5 m kábel, 230V-os tápegység.
Kisülési idő: < 0,4 sec.
Ionizer is suitable for neutralizing surface voltage, blowing cleaning. Ion gun
is served by high pressure air-blow.
Features: 30 mm ring head, 1,5 m long cable, power supply: 230V.
Decay time: < 0,4 sec.

Típusszám / Type number: A-IG350

Pedálos ionizátor / Ionizer with foot sensor
Praktikus kivitelezés, kis helyigény, flexibilis cső. Asztali alkalmazás.
Nyomás: 1 kg/cm3
Fogyasztás: 800 mA
Kisülési idő: < 3 sec.
Tápellátás: 230V/50Hz
Flexibilis cső hossza: 400 mm
Méret: 184 x 200 x 65 mm

Practical design, requires little space,
flexible nozzle.
Suitable for desk top application.
Pressure: 1 kg/cm3
Consumption: 800 mA
Decay time: < 3 sec.
Power supply: 230V/50Hz
Length of flexible nozzle: 400 mm
Size: 184 x 200 x 65 mm

Típusszám / Type number: A-IP350

Ionizátor - BL250 / Ion blower - BL250

Típusszám / Type number: A-IBL250

Praktikus kivitelezés, kis helyigény.
Asztali alkalmazás.
Ventillátor: 2 db
Kisülési idő: < 3 sec.
Tápellátás: 230V/50Hz
Tömeg: 2,0 kg
Méret: 250 x 105 x 145 mm

Ionizer suitable for desk top
application.Compact type for
narrow working space.
Blower: 2 pieces
Decay time: < 3 sec.
Power supply: 230V/50Hz
Weight: 2,0 kg
Size: 250 x 105 x 145 mm

Ionizátor - IONA100 / Ion blower – IONA100
Praktikus kivitelezés, kis helyigény. Asztali-, vagy felfüggesztéses alkalmazás.
Ventilátor:1 db
Kisülési idő: < 3 sec.
Tápellátás: 12V 700mA adapter
Tömeg: 0,7 kg. Méret: 100 x 50 x 135 mm
Compact type for narrow working space. Suitable for desk top or hanged
application.
Blower:1 piece
Decay time: < 3 sec.
Power supply: 12V 700mA adapter
Weight: 0,7 kg. Size: 100 x 50 x 135 mm
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Típusszám / Type number: A-I100

Gépek / Machines
Ionizátor - IONA150 / Ion blower – IONA150
Manuálisan állítható levegőáram (lefújás). Asztali-, vagy felfüggesztéses
alkalmazás.
Ventillátor: 1 db, szabályozható
Kisülési idő: < 3 sec.
Tápellátás: 230V/50Hz
Tömeg: 2,4 kg
Méret: 150 x 70 x 200 mm

Desk top or hanged application ion
blower, air volume & ion balance
manual adjustable.
Blower: 1 piece, adjustable
Decay time: < 3 sec.
Power supply: 230V/50Hz
Weight: 2,4 kg
Size: 150 x 70 x 200 mm

Típusszám / Type number: A-I150

Ionizátor - OV1000 / Ion blower - OV1000
Manuálisan állítható levegőáram (lefújás).
Munkaasztal felfüggesztéses
alkalmazás.
Ventillátor: 3 db, szabályozható
Kisülési idő: < 3 sec.
Tápellátás: 230V/50Hz
Tömeg: 6,0 kg
Méret: 1.000 x 55 x 140 mm

Work table suspended and
down flow. Air volume and ion
balance manual adjustable.
Blower: 3 pieces, adjustable
Decay time: < 3 sec.
Power supply: 230V/50Hz
Weight: 6,0 kg
Size: 1000 x 55 x 140 mm
Típusszám / Type number: A-IOV1000

Ionizátor – célzott használatra / Point-of-Use Ionizing Blower
A készülék kis mérete és sokoldalúsága miatt szűk, nehezen elérhető
helyekre, gépekbe, gyártóberendezésekhez vagy ráépítéshez ajánlott a
töltés-felhalmozódás semlegesítésére.
Feszültség: 24 Volt AC
Teljesítmény: 6 Watt
Súly: 357 g
Légáramlás: ca. 37 m³/h
Kisülési idő: < 4 sec. (0,3 m távolságra)
Méret: 125 x 104 x 63 mm (tartóval)
Típusszám / Type number: A-I6422

The Point-of-Use Ionizing Blower
Model is the most efficient small
blower of its kind for controlling static
discharge in hard-to-reach areas. The
low airstream provides comfortable
working conditions.
Power supply: 24 Volt AC
Performance: 6 Watt
Weight: 357 g
Airflow: ca. 37 m³/h
Decay time: <4 sec. (0,3 m distance)
Size: 125 x 104 x 63 mm (incl. bracket)

Ionizátor - felfüggesztésre alkalmas / Overhead ionizer
Ezeket az ionizátorokat a mai
tisztatér követelményeinek
megfelelően tervezték. A
modell külső szenzorokkal is
használható, ion kibocsátást
biztosít ott, és ahol szükséges.
Alumínium vagy rozsdamentes
acél bevonat.
Feszültség: 100-240 V
Ventilátor: 3 db
Súly: 4,6 kg
Légáramlás: 144 cfm / ventilátor
Pontosság: +/- 3 V vagy +/-1 V
külső szenzorokkal
Kisülési idő: < 3 sec.
Méretei: 96 x 155 x 1118 mm

These ionizers are designed
to meet the requirements of
today’s cleanroom. The model
can be used with an external
sensor too, ensures emission
of ions where it is necessary.
Aluminum and stainless steel
cover.
Power supply: 100-240 V
Blower: 3 pieces
Weight: 4,6 kg
Airflow: 144 cfm / blower
Accuracy: +/- 3 V or +/-1 V with
external sensor
Decay time: < 3 sec.
Size: 96 x 155 x 1118 mm

Típusszám / Type number: A-I5810i-44
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Ionizáló levegőpisztoly / Ionizing gun
A pisztoly súlya csekély, tervezése ergonómikus, a ravasz könnyen mozog,
a LED jól látható ezért minimálisan fárasztja a használót és nem nyújtja a
csuklót. A tömör konzol bárhova felszerelhető. A pisztoly konzollal és tápegységgel ellátott.
Súly: 341 g. Méret: 203 x 76 x 25 mm
Kisülési idő: < 1 sec.
Opcionálisan lábpedállal is rendelhető
The gun’s ergonomic design-with a light touch trigger and easy-view LEDminimizes fatigue and eliminates wrist hyperextension. The compact console
can be mounted anywhere. Set consist of pistole, console and transformer.
Weight: 341 g. Size: 203 x 76 x 25 mm
Decay time: < 1 sec.
Típusszám / Type number: A-IG6115
Available with footswitch on request.

Alkatrészláb-hajlító / IC-S lead preformer device

Típusszám / Type number: A-ICS

Egyszerűen, könnyen használható szerkezet IC lábak hajlításához. A kívül elhelyezett csapágyak segítségével a lábak könnyen hajlíthatók. Fekete, alumínium kivitelezés, oldalán 10 mm patenttal, egyik oldalán 7,5 mm, másik oldalán 15 mm lábtávolságú IC-k formázhatók.
Excellent and easy usage to form the leads of the ICs. Due to the outside laying ball
bearings, leads can be formed fast and easily. Black, aluminium design, 10 mm stud
for grounding. ICs with 7,5 mm grid dimension on the one,- and ICs with 15 mm
grid dimension on the other side can be formed.

WLA1 karos asztali elszívó beépített lámpával / WLA1 soldering fume absorber
Asztali elszívó berendezés, amely azonnal elszívja a forrasztás során keletkezett gázokat. Két darab halk beépített ventillátor, aktív szénszűrő, két darab
energiatakarékos izzó. A terméket tartókar nélkül szállítjuk!
Tápellátás: 230 V / 50-60 Hz
Világítás: 2 x 9 W
Tömeg: 4 kg. Méret: 340 x 170 x 260 mm
Tabletop soldering fume absorber, which cleans the polluted air immediately
where it is being produced. 2 pcs low noise fans, active carbon filter, 2 integrated energy saving lamps. The absorber is delivered without hinged arm!
Power supply: 230 V / 50-60 Hz
Lighting: 2 x 9 W
Weight: 4 kg. Size: 340 x 170 x 260 mm
Tartókar / Hinged arm Típusszám / Type number: A-WLAA
Szűrő / Filter Típusszám / Type number: A-WLAF

Típusszám / Type number: A-WLA1

GOSMOKE elszívó berendezés / GOSMOKE portable suction unit

Típusszám / Type number: A-GM1
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Hordozható elszívó berendezés a forrasztás során keletkezett gázok elszívására.
Tápellátás: 230 V / 50-60 Hz. Elszívás: 130 m3 / óra
Hangszint: 45 dB (A)
Szűrő: aktív szén
Méret: 130 x 130 x 220 mm
Portable suction unit is a convenient solution to exhaust fumes associated with
soft soldering.
Power supply: 230 V / 50-60 Hz. Conveyance: 130 m3 / hour
Noise level: 45 dB (A)
Filter: active carbon
Size: 130 x 130 x 220 mm
Állítható állvány / Adjustable stand Típusszám / Type number: A-GM4
Szűrő / Filter Típusszám / Type number: A-GM3

Tisztatér / Clean room
Öntapadó szőnyeg - STICKY-MAT / STICKY-MAT
Lábbelik talpfelületének portalanítására, tisztítására szolgáló öntapadó felületű szőnyeg. 30 öntapadó ív szőnyegenként
Szín: fehér
Méret: 1140 x 660 mm
1 karton = 4 db szőnyeg (120 ív)
Due to its sticking surface, it is suitable for cleaning soles of footwear from
dust and other contamination. 30 sheets / mat
Colour: white
Size: 1140 x 660 mm
1 carton = 4 mats (120 sheets)

Típusszám / Type number: A-SM2645

ESD öntapadó szőnyeg – STICKY-MAT / ESD STICKY-MAT
Speciális felületének köszönhetően eltávolítja a szennyeződéseket a cipőtalpról.
30 réteg polietilén fólia egységenként.
Szín: kék
Méret: 600 x 900 mm
Ellenállás: 109 Ω
Thanks to its special surface, removes any dirty from the shoe soles. 30 layers of
polyethylene foils in every mat..
Colour: blue
Dimensions: 600 x 900 mm
Típusszám / Type number: A-SM69
Resistance to ground: 109 Ω

Tisztatéri papír / Cleanroom paper
Újrahasznosítható tisztatéri papír fehér színben. A minél hatékonyabb másolási és nyomtatási tulajdonságok miatt a papír
nagy szakítószilárdságú és kitűnő a hőállósága. Súly: 72 g/m2
Méret: A4 (210 X 297 mm)
Csomagolás: 250 lap/csomag, 10 csomag/karton
Recyclable cleanroom paper in white colour.
For more efficient copying and printing properties, the paper
has high tensile strength and excellent heat resistance.
Weight: 72 g/m2
Size: A4 (210 X 297 mm)
Packing: 250 sheets/bag, 10 bags/carton

Típusszám / Type number: A-CP-W

ISO 14644-1 tisztatéri szabvány / ISO 14644-1 cleanroom standards
legnagyobb részecske / m³ / maximum particles / m³

Osztály /
Class

≥ 0,1 μm

≥ 0,2 μm

ISO 1

10

2

≥ 0,3 μm

≥ 0,5 μm

ISO 2

100

24

10

4

ISO 3

1.000

237

102

35

≥ 1 μm

≥ 5 μm

8

FED STD 209E

Class 1

ISO 4

10.000

2.370

1.020

352

83

ISO 5

100.000

23.700

10.200

3.520

832

29

Class 100

Class 10

ISO 6

1.000.000

237.000

102.000

35.200

8.320

293

Class 1.000

ISO 7

352.000

83.200

2.930

Class 10.000

ISO 8

3.520.000

832.000

29.300

Class 100.000

ISO 9

35.200.000

8.320.000

293.000

Helyiség levegő / Room air
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Tisztatér / Clean room
Tisztatéri ruha együttes / Cleanroom uniform
Hosszúujjú, galléros, zipzáras ruha együttes 2 oldalzsebbel, gumírozott boka és csuklórésszel. Sapka és csizma nélkül.
Long-sleeved uniform with collar and slide fastener, 2 side-pockets, rubberized ankle,-and wrist part. Without cap and footwear.
Típusszám / Type number: A-GC12

Tisztatéri overál / Cleanroom overall
Hosszúujjú, zipzáras overál, gumírozott boka és csuklórésszel. Kámzsa és csizma nélkül.
Szín: Fehér=W; Kék=B
Kérjük, rendelésnél a színt és a méretet határozza meg.
Lond-sleeved overal with slide fastener, rubberized ankle,- and wrist part.
Without hood and footwear. Colour: White=W; Blue=B
By purchase order, please advise the colour and size.
Anyag / Fabric
Összetétel / Composition

64,3% poliészter / polyester
34,8% pamut / cotton, 0,9% karbon / carbon

Tömeg / Weight

180 g / m2

Felületi ellenállás / Surface resistance

106-108 Ω

Levezetési idő / Decay time

0,1 sec

Tisztatéri osztály / Cleanroom class

10-100

Méret táblázat / Sizes
XXS

XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

Magasság /
Height (cm)

145-150

150-155

155-160

160-165

165-170

170-175

175-180

180-185

Mellbőség /
Chest (cm)

75-85

80-95

90-105

95-110

105-115

110-120

115-125

120-130

Típusszám / Type number: A-GA23

Hagyományos kámzsa / Cleanroom hood
Tisztatéri hagyományos kámzsa, két oldalán szellőzővel, maszk nélkül. M és L méretben.
Cleanroom normal hood, with air-intake parts on both sides, without face mask. Size: M, L.
Típusszám / Type number: A-GD13

Sapka simlivel / Cleanroom cap
Tisztatéri sapka simlivel, húzott felsőrésszel. M és L méretben.
Cleanroom cap with sun-blinder, loose type. Size: M, L
Típusszám / Type number: A-GD21

Sapka simlivel / Cleanroom cap

Típusszám / Type number: A-GD24
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Tisztatéri sapka simlivel, fejhez simuló felsőrésszel. M és L méretben.
Szín: Fehér=W; Kék=B
Kérjük, rendelésnél az anyagot, színt és a méretet határozza meg.
Például: A-GD215WL, 5-ös anyagból készült fehér színű L-es méretű sapka.
Cleanroom cap with sun-blinder, head fits type. Size: M, L
Colour: White=W; Blue=B
By purchase order, please advise the fabric, colour and size.
E.g.: A-GD215WL, cleanroom cap made of fabric number 5., white, L size

Tisztítószerek, kontakt spray-k / Cleaners, kontakt sprays
Fluxeltávolító toll / Flux remover pen
A tollban lévő anyag hidrokarbon oldatok és alkohol különleges keverékét
tartalmazza, ezáltal kitűnően eltávolítja a fluxmaradványokat.
Kiszerelés: toll, 11,5 ml
Típusszám / Type number: A-2506-N

This pen contains an unique combination of hydrocarbon solvents and
alcohols, making it an excellent defuxer.
Content: pen, 11,5ml

No-clean fluxadagoló toll / No-Clean flux dispensing pen
A toll fluxadagolásra lett tervezve a nagy precizitást igénylő áramkörök átdolgozásához és javításához. A rozin és halogenid mentes no-clean flux nem hagy
maradványanyagot.
Kiszerelés: toll, 11,5 ml
The product is designed to dispense no-clean flux in the high precision Típusszám / Type number: A-2507-N
applications of prototype and rework or repair of printed circuit boards. The
resin and halide-free no-clean flux will leave no residues.
Content: pen, 11,5ml

Bevonatjavító toll / Overcoat pen

Típusszám / Type number: A-2509-GN

A bevonatjavító tollat nyomtatott áramkörök komponenseinek szigetelésére
tervezték.
Hasznosan alkalmazható átdolgozás és javítás során, amikor precíz és pontos
műveletekre van szükség.
Kiszerelés: zöld színű toll, 5ml
The product was designed to insulate printed circuit board traces and
components against high voltage arcing. The pen configuration is useful for
rework and repair when precision application is necessary.
Content: pen, 5ml, colour: green

IPA törlőkendők / Isopropyl Alcohol (IPA)
99,8%-os tisztaságú vízmentes izopropanol törlőkendő általános tisztításra. Kitűnően alkamas lejátszófejek tisztítására, fluxok, alacsony
zsírtartalmú olajok, poláris szennyeződések, és ásványi eredetű szen�nyeződések eltávolítására
Kiszerelés: 100 db nedves kendő adagoló-dobozban és 50 db nedves
kendő egyesével csomagolva.
99,8% pure, anhydrous isopropyl alcohol (isopropanol) for all-purpose
cleaning. Excellent for tape head cleaning, removal of fluxes, light oils,
polar soils, and white mineral residue.
Packing: 100 wipes in pop-up tub and 50 individually wrapped wipes
in dispenser box.

Típusszám
Type number:
A-1610-100DSP

Típusszám
Type number:
A-1610-50PK

Techclean törlőkendő / Techclean wiper
Cellulóz-poliészter, nagy nedvszívó képességű szöszmentes törlőkendő általános tisztításra.
Kiszerelés: 100 db
Méret: 203 x 254 mm törlőkendő
This hydroentangled cellulose/polyester wipe has high absorbency with extra
low particulate and chemical extractables.
Packing unit: 100 wipes
Size: 203 x 254 mm
Típusszám / Type number: A-2350-100
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Tisztítószerek, kontakt spray-k / Cleaners, kontakt sprays
Techclean SMT törlőkendő / Techclean SMT wipe
Cellulóz-poliészter, nagy nedvszívó képességű kék színű szöszmentes törlőkendő általános alkatrész- és műszertisztításra.
Kiszerelés: 300 db
Méret: 228 x 228 mm törlőkendő
Specifically designed for general maintenance, this blue
hydroentangled cellulose/polyester wipe has high absorbency
with extra low particulate and chemical extractables.
Packing unit: 300 wipes
Size: 228 x 228 mm

Típusszám / Type number: A-2359-300

Törlőkendő – WIPEX-STAR / Cleaning wipe - WIPEX-STAR
Antisztatikus törlőkendő, kék színben. 100%-ban polipropilénből
készült, főleg nedves tisztításra.
Kiszerelés: 500 db
Méret: 300 x 380 mm, Z-alakban hajtogatott
Ellenállás: 105 - 107 Ω
Antistatic cleaning wipe made out of 100% polypropylene
especially for wet cleaning, in blue colour
Packing unit: 500 wipes
Size: 300 x 380 mm, Z-shape folded
Resistance to ground: 105 - 107 Ω

Típusszám / Type number: A-CW2802

Tisztító pálcikák / Techswabs
A Techswab tisztítópálcák különböző tisztítási és karbantartási műveletekre alkalmazhatóak. A gyártó szigorú előírása miatt a tisztítók kevésbé szöszösödő anyagból készültek. A legtöbb pálcika antisztatikus vagy vezetőképes anyagból készült, így földelt állapotban van, amikor a tisztítófej átitatódik.
Precisely designed, manufactured and packeged to serve a wide variety of cleaning and maintenance needs.
TechSwabs are manufactured in accordance with the producer’s rigid specifications, using specialized materials to
ensure low particle generation.

Pamut végű tisztítók / Cotton swabs
Típusszám /
Type number

Tísztító
szélessége / Tip
width (mm)

Tisztító rögzítése /
Attachment of tip

Pálcika hossz /
Handle length
(mm)

Pálcika anyaga /
Handle material

Nyél antisztatikus /
Antistatic handle

100 db-os csomag/
100 Pack bag

1000 db-os csomag/
1000 Pack bag

A-2300

4.75

tekert / wrapped

152

fa / wood

semleges / neutral

A-2300-100

A-2300-1000

A-2301

4.75

tekert / wrapped

152

fa / wood

semleges / neutral

A-2301-100

A-2301-1000

A-2313

3,2

tekert / wrapped

83

papír / paper

semleges / neutral

A-2313-30 (30 db)

nincs

Szivacsos (PU) tisztítók / Foam (PU) swabs

64

Típusszám /
Type number

Tísztító szélessége /
Tip width (mm)

Tisztító rögzítése /
Attachment of tip

Pálcika hossz /
Handle length
(mm)

Pálcika anyaga /
Handle material

Nyél antisztatikus /
Antistatic handle

50 db-os csomag /
50 Pack bag

1000 db-os csomag /
1000 Pack bag

A-2302

11

hőrögzítés /heat sealed

152

polypropylene

igen / yes

A-2302-50

A-2302-1000

A-2303

6

hőrögzítés /heat sealed

152

polypropylene

igen / yes

A-2303-50

A-2303-1000

A-2306

13

hőrögzítés /heat sealed

127

polypropylene

igen / yes

A-2306-50

A-2306-1000

A-2307

4.75

hőrögzítés /heat sealed

102

polypropylene

igen / yes

A-2307-50

A-2307-1000
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Tisztítószerek, kontakt spray-k / Cleaners, kontakt sprays
Ónelszívó harisnyák / Desoldering braid
Ónelszívó harisnyák a felesleges forraszanyag és ónmaradványok eltávolítására. ESD védett tekercsen kapható
Desoldering braid (wick) is used to remove solder, which allows components to be replaced and excess solder to
be removed. Available in static dissipative bobbins.

Pro-Wick Rosin - ESD védett tekercsen / Pro-Wick Rosin - ESD-safe bobbin
A gyantás flux-szal bevont ónelszívó harisnya, ideális nagy mennyiségű PCB gyártás és javítás esetén.
Rosin flux coated braid, is ideal for high volume PCB production, repair environments.
Méret/szín, Size/color

5’

10’

1808

#1 fehér / white

A-1808-5F

A-1808-10F

1809

#2 sárga / yellow

A-1809-5F

A-1809-10F

1810

#3 zöld / green

A-1810-5F

A-1810-10F

1811

#4 kék / blue

A-1811-5F

A-1811-10F

1812

#5 barna / brown

A-1812-5F

-

25’

50’

100’

-

-

A-1808-100F

A-1809-25F

-

-

A-1810-25F

-

A-1810-100F

A-1811-25F

-

A-1811-100F

-

-

-

No-Clean Wick - ESD védett tekercsen / No-Clean Wick - ESD-safe bobbin
A legtisztább No-Clean ónelszívó harisnya az iparban. Különleges flux formulával, amelyet a PCB-ben a flux maradványok által okozott látens károk elkerülésére terveztek.
The cleanest No-Clean braid in the industry. The proprietary flux formula is specially designed to avoid catastrophic and latent PCB failures caused by ionic flux residue.
Méret/szín, Size/color

5’

10’

25’

50’

100’

1820

#1 fehér / white

A-1820-5F

A-1820-10F

-

A-1820-50F

-

1821

#2 sárga / yellow

A-1821-5F

A-1821-10F

A-1821-25F

A-1821-50F

-

1822

#3 zöld / green

A-1822-5F

A-1822-10F

-

A-1822-50F

A-1822-100F

1823

#4 kék / blue

A-1823-5F

A-1823-10F

A-1823-25F

-

A-1823-100F

1824

#5 barna / brown

A-1824-5F

-

A-1824-25F

-

-

1825

#6 piros / red

A-1825-5F

-

-

-

-

Flux nélküli Wick - ESD védett tekercsen / Unfluxed wick - ESD-safe bobbin
Víz-bázisú flux használata esetén. For customers who use water-soluble flux.
Méret/szín, Size/color

5’

10’

1830

#1 fehér / white

-

A-1830-10F

1833

#4 kék / blue

-

A-1833-10F

5F = 1,5 m; 10F = 3 m; 25F = 7,5 m; 50F = 15 m; 100F = 30 m.

Licron Crystal Antisztatikus bevonat / Licron Crystal ESD-Safe Coating
Sokoldalú, kristálytiszta uretán bevonat, mely fém, műanyag, és
a legtöbb felületen tapad. Ideális a normál eszközök és felületek
ESD biztossá átalakítására.
Kiszerelés: 278 ml spray
Ellenállás (Rs): 106-109Ω
Csomagolási egység: 12 db
Versatile, crystal clear urethane coating that adheres to metal,
plastic, and most other surfaces. Ideal for converting standard
bumpers, bins, tools, and surfaces to ESD¬ safe.
Content: 278 ml spray
Resistance (Rs): 106-109Ω
Packing unit: 12 pieces
Típusszám / Type number: A-1756-8S
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Tisztítószerek, kontakt spray-k / Cleaners, kontakt sprays
KONTAKT CHEMIE TERMÉKEK / KONTAKT CHEMIE PRODUCTS
1960-ban az első kontakt tisztító spray a német piacon a KONTAKT CHEMIE „KONTAKT 60” volt. Mára,
a fejlesztés, a karbantartás és elektromos egységek
javítása elképzelhetetlen KONTAKT CHEMIE termékek nélkül.
Tegye próbára!
In 1960, the first contact cleaner available on the
German market was launched: KONTAKT CHEMIE
„KONTAKT 60”. Today, the development, maintenance, and repair of electrical units and hardware
is unthinkable without using products from the
KONTAKT CHEMIE range.
Bővebb információ / More information: WWW.KONTAKTSPRAY.HU

Tisztítók és kontaktjavítók / Cleaners and contact maintainers
Megnevezés /
Product name

Kiszerelés /
Content ml

A-PCC

Kontact PCC tisztító / Kontact PCC cleaner

200, 400

A-50

Label Off címkeletavolító / Label Off label remover

200

Típusszám /
Type number

A-100

Antisztatizáló spray / Antistatic spray

200

A-IPA

Kontakt IPA izopropanol / Kontakt IPA isopropanol

200

A-65

Degreaser 65 zsírtalanító / Degreaser 65 cleaner

200

A-WL

Kontakt WL zsíreltávolító / Kontakt WL special cleaner

200, 400

A-60

Kontakt 60 oxideltávolító / Kontakt 60 cleaner

200, 400

A-90

Video 90 videófej tisztító / Video 90 magnetic-head cleaner

200, 400

A-601

Cleaner 601 tisztító / Cleaner 601 multi-purpose cleaner

200
200, 400

A-66

Printer 66 nyomtatófej tisztító / Printer 66 printer-head cleaner

A-600

Tuner 600 áramkör tisztító / Tuner 600 clenaeer for electronics

200

A-99

Screen 99 képernyő tisztító / Screen 99 monitor cleaner

200, 400

A-95

Surface 95 irodai tisztító / Surface 95 office cleaner

200

A-77

Multifoam 77 tisztító hab / Multifoam 77 cleaning foam

400

A-TFT

Screen TFT képernyő tisztító / Screen TFT monitor cleaner

200

A-390

Contact 390 tisztító / Contact 390 cleaner

200

Portalanító és fagyasztóspray / Air duster and freeze spray
Típusszám /
Type number

66

Megnevezés /
Product name

Kiszerelés /
Content ml

A-67

Dust Off 67 univerzális portalanító / Dust Off 67 dust remover

200, 400

A-360

Dust Off 360 állítható portalanító / Dust Off 360 invertible air duster

200

A-HF

Dust Off HF tornádó portalanító / Dust Off HF heavy-duty air duster

400

A-75

Freeze 75 hűtő spray / Freeze 75 cooling spray

200, 400
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Tisztítószerek, kontakt spray-k / Cleaners, kontakt sprays
Védő bevonatok / Protective coating
Típusszám /
Type number

Megnevezés /
Product name

Kiszerelés /
Content ml

A-62

Zink 62 rozsdagátló / Zink 62 zinc coating

200

A-SK10

Flux SK10 forrasztási segédanyag / Flux SK10 solder-active varnish

200

A-71

Urethan 71 szigetelő és védőbevonat / Urethan 71 conformal coating

200

A-70

Plastik 70 univerzális bevonat / Plastik 70 universal conformal coating

200, 400

Speciális termékek / Special products
Típusszám /
Type number

Megnevezés /
Product name

Kiszerelés /
Content ml

A-35

EMI 35 áramvezető bevonat / EMI 35 eletctromagnetic shielding

200

A-33

Graphit 33 elektromosan vezető bevonat / Graphit 33 conductive coating

200, 400

A-20

Positiv 20 fotóérzékeny fénymáz / Positiv 20 photo-sensitive lacquer

200

A-21

Transparent 21 áttetszővé tévő spray / Transparent 21 transfer spray

200

Kenő- és védőanyagok / Lubrication and protection

Típusszám /
Type number

Megnevezés /
Product name

Kiszerelés /
Content ml

A-5-56

Univerzális szerviz spray 5-56 / Multi-purpose service spray 5-56

200, 400

A-72

Silicone 72 szigetelő olaj / Silicone 72 insulating oil

200

A-701

Vaseline 701 kenőanyag / Vaseline 701 spray-grease

200

A-101

Fluid 101 vízmentesítő folyadék / Fluid 101 de-watering fluid

200

A-85

Kontaflon 85 teflon alapú kenőanyag / Kontaflon 85 PTFE lubricant

200

A-88

Luboil 88 szóróolaj / Luboil 88 precision lubricant

200

A-40

Kontakt 40 kenőanyag / Kontakt 40 lubrucant

200, 400

A-2000

Kontakt Gold 2000 védőszer / Kontakt Gold 2000 protective lubricant

200

A-61

Kontakt 61 védő és korróziógátló / Kontakt 61 lubricant and corrosion inhibitor

200, 400

Jelölő tollak / Marker pens
Általános célú jelölőtoll. Kiváló fedőképesség minden felületen:
fém, fa, üveg, műanyag, textil, kő, cserép, papír, gumi,karton....
A speciális szelepnek köszönhetően nem folyik és nem is szárad
ki. Átlagon felül víz-, és UV sugárzás álló. Igazi festékkel töltve.
Színek: ezüst, fehér, fekete, kék, narancssárga, piros, sárga, zöld.
Csomagolás: 12 db/doboz
Marker Pens for multi surface use. Excellent coverage thanks to
the use of correction fluid technology. Can be used on: wood,
metal, rubber, glass, textile, paper, enamel, plastic, cardboard,
tiles, .... Easy and clean application, water-and UV-resistant. Filled
with real paint.
Colours: silver, white, black, blue, orange, red, yellow, green.
Packing: 12 pieces/pack
Típusszám / Type number: A-MP
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Forrasztástechnológia / Soldering technology
2006 óta számos iparágban kötelezővé tették az ólommentes forrasztási anyagok használatát. Az általunk képviselt forrasztási segédanyagok lehetővé teszik a hagyományos ólom alapú forrasztási feladatok, illetve a hatályos
környezetvédelmi előírásoknak megfelelő ólommentes technológiát biztosító forrasztási műveletek elvégzését is.
A legkülönbözőbb lágyforrasztási feladathoz tudunk javasolni megfelelő forrasztó állomást, hosszú élettartalmú
pákahegyet, illetve forrasztó huzalt, rudat is.
Since 2006, many industries have been made mandatory the use of lead-free soldering materials. In our soldering
product range can be found soldering materials for traditional lead-based soldering tasks and lead-free soldering
materials which corresponds to the current environmental standards.
For all kind of soldering tasks we are able to offer you the most suitable soldering station, long life soldering tips, and
solder wires, solder bars.

Cynel forrasztó huzal és ónrúd / Cynel solder wire and bars
Cynel forrasztó huzalok hagyományos és leadfree ötvözetekben,
különböző átmérővel (0,25 - 4 mm), folyasztószerrel és folyasztószer nélküli változatban is rendelhetőek. A huzalok kiváló felfutási tulajdonsággal rendelkeznek, kevés maradványanyagot
hagynak, 250 g, 500 g-os és 1 kg-is kiszerelésben kaphatók.
Kérjük, rendelésnél az átmérőt és a kiszerelést határozza meg.

Hagyományos, ólomtartalmú ötvözet /
Lead based alloy
Típusszám / Type number: A-Sn60Pb40

Minden ötvözet rendelhető ónrúd kivitelben is. Az ónrúdak alacsony oxidtartalommal rendelkeznek, és kevés salakanyag maradvány keletkezik használatuk során.
Egyedi összetételű és kiszerelésű ötvözetek kérésre rendelhetők.

Cynel solder wires are available in traditional and lead-free
alloys, in different kind off diameters (0,25 – 4 mm), and with or
without flux content.
Solder wires has excellent features, lives minimal residue.
Theese wires are packed in 250g, 500 g and 1 kg spools.
Please specify the diameter and packing when order.
All alloys are available in bars too. The bars has low oxide
content, and leaves minimum residue while using.
Unique alloy composition and packages are available on request.
Lead-free, ólom mentes ötvözetek / Lead-free alloys
Típusszám / Type number:
A-Sn97Cu3, A-SAC305 (S-Sn96,5Ag3Cu0,5)

Forrasztópaszták / Solder paste
Ólommentes, no-clean forrasztó paszta, mely megfelel az ólommentes forrasztástechnológiai követelményeknek. Összetétel: Sn96,5,Ag3Cu0,5. Rendelhető 30g-os és 120g-os fecskendőben, illetve 500g-os tégelyben.
Lead-free, no-clean solder paste which corresponds to lead free soldering
standards. Composition: Sn96,5,Ag3Cu0,5.
Packing: available in 30 g. and 120 g. syringes and in 500 g. tube.
Típusszám / Type number: A-OM338
Ólomtartalmú, no-clean forrasztó paszta. Összetétel: Sn62,Pb36,Ag2.
Kiszerelés: 30g-os fecskendőben, illetve 500g-os tégelyben.
No-clean, lead contained solder paste. Composition: Sn62,Pb36,Ag2.
Packing: available in 30 g. syringe and in 500 g. tube.
Típusszám / Type number: A-OM5100
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Forrasztástechnológia / Soldering technology

Folyasztószerek (fluxok) / Soldering fluxes
Gyanta bázísú, maradékmentes, általános gépi forrasztási feladatokhoz
fejlesztett folyasztószer.
Kiszerelés: 25 literes kanna
Rosin containing, low residue soldering flux, for mechanical soldering tasks.
Packing: 25 litre can
Típusszám / Type number: A-RF800

Gyanta és halogén mentes, maradékmentes folyasztószer 2,2% szárazanyag
tartalommal.
Kiszerelés: 25 literes kanna
Rosin free, non halide, low residue, 2,2% solid containt soldering flux.
Packing: 25 litre can
Típusszám / Type number: A-SLS65

Természetes gyanta bázisú zselés folyasztószer ólmos és ólommentes
forrasztáshoz.
Kiszerelés: 10 g-os és 30 g-os fecskendő.
Rosin based solder gel for leaded and lead-free soldering.
Packing: 10 g. and 30 g. syringes
Típusszám / Type number: A-RMA7

Forrasztópáka tisztító - Clean-O-Point / Soldering iron cleaner - Clean-O-Point
Elektromos meghajtású pákatisztító berendezés automatikus
indítás és leállás funkcióval.
Tápellátás: 230 V / 50 Hz
Teljesítmény: 3,7 W
Méret: 91 x 65 x 132 mm
Tömeg: 550 g
Electrical cleaning equipment with automatic start/stop function
for soldering irons
Power supply: 230 V / 50 Hz
Performance: 3,7 W
Size: 91 x 65 x 132 mm
Weight: 550 g
Típusszám / Type number: A-COPSG
Pákatisztító szivacshenger COP pákatisztítóhoz.
Csomagolás: 8 db/csomag
Replacement foam-tubes for COP equipment:
Packing: 8 pcs / bag
Típusszám / Type number: A-COPF
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Forrasztástechnológia / Soldering technology
A Weller forrasztóállomások egy vezérlőegységből és egy (vagy több) forrasztópákából, forrólevegős pákából vagy
csipeszpákából állnak. A WX vezérlőegységek már nemcsak a fent említett eszközöket képesek vezérelni, hanem az
előmelegítőlapokat és forrasztási óngőz elszívó berendezéseket is.
Weller soldering stations consist of a control unit and one (or more) soldering iron, heating element or
micro-tweezers. The WX control units are suitable to control also the preheating plates and the solder fume extractor.

WX 2020 forrasztóállomás / WX 2020 soldering station
A következőkből áll:
- 1 db Weller WX 2 kétcsatornás digitális vezérlőegység, 255 W, 230 V
- 2 db Weller WXP 120 forrasztópáka, 120 W, 24 V, Fast Response
technológia, XT forrasztócsúcsokhoz
- 2 db Weller XT B 2,4x0,8 mm forrasztócsúcs
- 2 db Weller WDH 10 biztonsági pákatartó fémszivaccsal
- ESD védett kivitel, USB interface
Consists of:
- 1 pc Weller WX 2 dual-channel control unit, 255 W, 230 V
- 2 pcs Weller WXP 120 soldering iron, 120 W, 24 V, Fast Response
technology, for XT tips
- 2 pcs Weller XT B 2,4x0,8 mm tip
- 2 db Weller WDH 10 safety rest with dry cleaner
- ESD safe, USB interface

Típusszám / Type number: A-WX2020

WX 1010 forrasztóállomás / WX 1010 soldering station
A következőkből áll:
- 1 db Weller WX 1 egycsatornás digitális vezérlőegység, 200 W, 230 V
- 1 db Weller WXP 120 forrasztópáka, 120 W, 24 V, Fast Response technológia,
XT forrasztócsúcsokhoz
- 1 db Weller XT B 2,4x0,8 mm forrasztócsúcs
- 1 db Weller WDH 10 biztonsági pákatartó fémszivaccsal
- ESD védett kivitel, USB interface
Consists of:
- 1 pc Weller WX 1 control unit with 1 channel, 200 W, 230 V
- 1 pc Weller WXP 120 soldering iron, 120 W, 24 V, Fast Response technology,
for XT tips
- 1 pc Weller XT B 2,4x0,8 mm tip
- 1 pc Weller WDH 10 safety rest with dry cleaner
Típusszám / Type number: A-WX1010 - ESD safe, USB interface

WSD 81 forrasztóállomás / WSD 81 soldering station
A következőkből áll:
- 1 db Weller PUD 81 egycsatornás digitális vezérlőegység, 80 W, 230 V
- 1 db Weller WSP 80 forrasztópáka, 80 W, 24 V, Silver Line technológia,
LT forrasztócsúcsokhoz
- 1 db Weller LT B 2,4x0,8 mm forrasztócsúcs
- 1 db Weller WPH 80 biztonsági pákatartó nedvesíthető kétrétegű
szivaccsal
- ESD védett kivitel
Consists of:
- 1 pc Weller PUD 81 control unit with 1 channel, 80 W, 230 V
- 1 pc Weller WSP 80 soldering iron, 80 W, 24 V, Silver Line technology,
for LT tips
- 1 pc Weller LT B 2,4x0,8 mm tip
- 1 pc Weller WPH 80 safety rest with cleaning sponge
- ESD safe
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Típusszám / Type number: A-WSD81

Forrasztástechnológia / Soldering technology
WHA 900 forrasztóállomás / WHA 900 soldering station
Analóg szabályozású forrólevegős forrasztó állomás
- 700 W-os vezérlőegység
- hőmérséklet szabályozás 50-550 0C között
- állítható hőmérséklet és légáramlat
- beépített kompresszorral
Analog hot air station
- 700 W control unit
- temperature between 50-550 0C
- hot air temperature is electronically controlled
- built-in compressor

Típusszám / Type number: A-WHA900

WAD 101 forrasztóállomás / WAD 101 soldering station
Digitális szabályozású forrólevegős forrasztó állomás 150 W-os
vezérlőegységgel.
- hőmérséklet szabályozás 50-550 0C között
- 1db HAP1, 100W-os forrólevegős pákával (R 06, R04 pákahegyekkel)
- 1db KH 27 pákatartóval
- ESD védett kivitel.
- külső levegőt igényel (4 bar)
Digital hot air station with 150 W power unit
- temperature between 50-550 0C
- 1 pc HAP1, 100 W hot air soldering iron (hot air nozzle R06, R04)
- 1 pc KH 27 safety rest with cleaning sponge
- ESD safe
- air required (4 bar)

Típusszám / Type number: A-WAD101

W101 forrasztópáka / W101 soldering iron
- teljesítmény: 100 W, 230 V
- hőtartomány: 370°C - 480°C (forrasztócsúcstól függően)
- mágneskapcsolós forrasztópáka
- low voltage soldering iron: 100 W, 230V
- temperature between 370-480 0C
- magnastat controlled
Típusszám / Type number: A-W101

WFE 2ES elszívó egység / WFE 2ES extraction unit
Asztali elszívó egység, két forrasztóállomás kiszolgálásához
- beépített kompresszorral, elszívó karral
- HEPA szűrővel, aktívszenes és finom-levegőrészecske szűrővel
- max. szívóteljesítmény: 220 m3/h
- max. vákuum: 1800Pa
- mérete: 320 x 320 x 395 mm
Surface extraction unit for 2 work places
- built-in compressor, extraction arm
- with HEPA filter, active carbon and fine dust filter
- max. capacity: 220 m3/h
- max. vacuum: 1800 Pa
- dimensions: 320 x 320 x 395 mm
Típusszám / Type number: A-WFE2ES
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Plato pákahegyek / Plato tips
Plato pákahegyek / Plato tips
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Plato pákahegyek / Plato tips
Plato pákahegyek / Plato tips

Weller®

Plato Tip

Weller®

Plato Tip

XTM

XT-3032B

-

XT-3616

XTGW

XT-0523

XTB

XT-3624

XTH

XT-3008

XTBB

XT-3632

XTAL

XT-3016B

XTO

XT-4010

XTB

XT-3024

XTBS

XT-4024

XTC

XT-3032

XTCS

XT-4032

ETCC, XTKN XT-0920

XTDS

XT-4050

XTD

XT-3046

XTF

XT-5012

XTE

XT-3059

XTAA

XT-5016

XTA

XT-3016

Auszer

73

Plato pákahegyek / Plato tips
Pákahegy tisztító-regeneráló / Tip tinner/cleaner
Ólommentes, hőálló, szennyeződésmentes, ESD-biztos pákahegy
ápoló, amely gyors, hatékony és megbízható módja a pákahegyek újraónozásának.
Plato’s lead free tip tinner is a fast, efficient and safe means of
re-tinning tips. This thermally-stable compound is residue free
and ESD. Provides improved cleaning and re-tinning of highly
oxidized soldering iron tips safely and efficiently.
Típusszám / Type number: A-TT95

Plato óntégely / Plato solder pot
A porcelán óntégely ólommentes forrasztás esetén használatos.
Az óntégelyen található egy hőfokszabályzó-kapcsoló, amely
automatikusan kiegyenlíti a feszültség-ingadozást. Az óntégelyhez tartozik egy kivehető salakanyagtároló tálca, amely a kön�nyebb tisztíthatóságot segíti. A tégely 64 mm átmérőjű és 38 mm
mély.
Plato Solder Pot with porcelain coated crucible are used to
lead-free soldering. With the use of a thermal timer switch, we
get an automatic correction for voltage fluctuations. It has a
removable dross tray for easy cleaning. The pot’s diameter is
64mm and 38mm deep.
Típusszám / Type number: A-SP-401-P

Pákahegy-tisztító szivacsok / Tip cleaning sponges
A tiszta cellulózból készült szivacsok meghosszabbítják a pákahegyek élettartamát azzal, hogy eltávolítják az oxidációt és
forraszanyagot róluk. A szivacs nedvszívó képessége kiváló. A
szivacsok kaphatóak vékonyabb illetve vastagabb kivitelben
(nedvesen 16 vagy 26 mm).
Sponges are manufactured with pure cellulose which has the
ability to absorb many times its weight in water. Also resestant
to abrasion and tearing forces that occur during the tip wiping
processes. Using sponges extend tip life because it removes
surface oxides and excess solder.
There is the normal (expands to 26 mm) and the economy
version of the sponges available (expands to 16 mm).

Típusszám /
Type number
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Eredeti gyártó típusszáma /
Original manufacturer’s no.

Méret /
Dimensions(mm)

A-CS-1

Weller SP-60

38 x 54

A-CS-14

Weller 52241999

55 x 70

A-CS-17

ív, méretre vágható / sponge sheet, you cut to size

216 x 432

