DATA SHEET ESD MAN 001-6809
Model: ESDMAN 001-6809

1. Tính Năng
- Bộ thiết bị tích hợp 3 tính năng bao gồm : đo vòng đeo tay, đo giầy , chấm ID của thẻ.
- Hiển thị được kết quả đo trên màn hình và có thể lưu trữ dữ liệu data trong file mềm
- Thiết bị nhỏ gọn dễ dàng lắp đặt ở các vị trí cửa speed gate
- Có thể xuất dữ liệu ra file excel
- Có thể quản lý thiết bị trực tuyến và điều khiển từ xa.
- Dải đo: wrist strap:750K<R<10M
Footwear :750K<R<100M

2. Ưu điểm
- Nhỏ gọn thuận tiện linh hoạt lắp đặt tại các cửa speed gate
- Tích hợp nhiều tính năng có thêm tính năng online có thể theo dõi và giám sát thiết bị trực
tuyến.
- Thiết bị có thể kiểm tra được cả vòng đeo giầy hiển thị được thông số đo trên màn hình
- Đầu đọc thẻ từ có thể lưu trữ được rất nhiều ID của nhân viên và có thể giám sát cùng một lúc
3. Ứng dụng
- Trong các cửa speedgate của nhà máy trước khi vào line sản xuất
- Trước các cửa vào văn phòng nhà máy nơi có kiểm tra nhiều về tĩnh điện
- Trong các khu vực cần kiểm soát tĩnh điện
4. Thông số kỹ thuật
Input Voltage and Frequency
(External Adaptor)

AC / DC Power Adapter

Operating voltage

DC 12V±10%， ≥3.3A

Cable Length

1.5m

Operating Temperature

21°C-30°C-for 1 Gigohm test limit //
5°C--30°C-for all other test limits

Dimensions

88*135*42mm(L*W*H)

Weight

1.1kg

Test Accuracy
Test Switch Voltage
Wrist Strap and Footwear Test Voltage

±20% for 1 Gigohm footwear test limit //
±15% for all
other test limits
27VDC @ open circuit
27VDC @ open circuit // (Test current is
limited by
resistors and varies on the test range setting
(100K-1G)

