
vasta gama de itens de segurança e proteção contra a Descarga Eletrostática

A credibilidade e reconhecimento
conquistados pela marca no mercado
são resultado do trabalho transparente,
eficaz e focado nas reais necessidades
de cada cliente.

''



vasta gama de itens de segurança e proteção contra a Descarga Eletrostática



Movida pela constante busca por inovação e pela grande vontade de fazer história,
a ESD Antiestáticos iniciou suas atividades no comércio de acessórios,
embalagens e produtos antiestáticos. Conduzindo suas atividades com seriedade
e compromisso, a empresa conquistou seu espaço e consolidou-se como
referência no segmento, oferecendo produtos e serviços de alta qualidade na
neutralização e controle da eletricidade estática.

Com uma vasta gama de itens de segurança e proteção contra a Descarga
Eletrostática, a empresa também coloca à disposição de seus clientes serviços
especializados, como a projeção de áreas protegidas, auditorias e relatórios de
ensaio, garantindo soluções completas e eficientes para os mais diversos
segmentos.

A credibilidade e reconhecimento conquistados pela marca no mercado são
resultado do trabalho transparente, eficaz e focado nas reais necessidades de
cada cliente.

A ESD Antiestáticos é capacitada para executar serviços com total
segurança e oferecer soluções de alta tecnologia para os setores de
telecomunicações, eletroeletrônicos, embalagens, naval, aeronáutico, petroquímico,
energético e automotivo.

A ESD Antiestáticos tem como política satisfazer as necessidades e as
expectativas de seus clientes e colaboradores, proporcionando a melhor relação de
custo-benefício nos seguintes princípios:

Fornecendo produtos e serviços com qualidade, tecnologia e preços competitivos
que atendam as especificações e demais requisitos de nossos clientes.
Buscando melhoria contínua de nossos produtos e processos em qualidade e
tecnologia. Investindo em treinamento, reconhecimento e capacitação de nossos
colaboradores.

Sobre ESD Antiestáticos

Inovação

ESD Antiestáticos pág. 02pág. 02

Soluções Completas de Eletricidade Estática em Áreas Classificadas e
Laboratórios Eletrônicos

Política de Qualidade
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Nossos Serviçospág. 02pág. 02

Contribuir para a segurança
patrimonial e a vida humana,
fornecendo e desenvolvendo
soluções para proteção contra
descargas eletrostáticas em
conformidade com as normas
técnicas nacionais e internacionais.

Nessa seção você encontrará a relação dos serviços especializados prestados pela empresa. Com uma equipe altamente preparada e equipamentos
de última geração. A ESD Antiestáticos se destaca pela inovação e personalização das soluções oferecidas, garantindo qualidade técnica e apoio
integral a seus clientes.

Conheça todos os serviços e confira as vantagens que a ESD Antiestáticos oferece por meio de um alto padrão tecnológico e amplo conhecimento
técnico, capaz de atender com precisão e eficiência os mais diversos segmentos.

As auditorias ESD são realizadas nas instalações dos clientes de acordo com normas conhecidas, tais como, a NBR17505, NBR5410, NR-10, NR-20
e normas internacionalmente aceitas ANSI/ESD S20, 20, IEC 61340-5-1, NFPA77, Cenelec CLC/TR 50404, ou de procedimentos em vigor preparados
pelos próprios clientes. A auditoria permite uma análise independente desses procedimentos, para um controle eficiente da Descarga Eletrostática.
Após uma reunião explanatória com o cliente, onde são definidos os objetivos da auditoria, a mesma é agendada e realizada. O relatório final inclui
observações e recomendações, sendo um documento importante para a aplicação de medidas corretivas. As auditorias devem ser realizadas em
uma base de rotina e podem aplicar-se a um único posto de trabalho, a uma seção, ou mesmo a fábrica inteira.

Para evitar o efeito nocivo da Descarga Eletrostática, os materiais
devem ter características condutivas ou dissipativas de estática.
Ocasionalmente, clientes que desejam se certificar da inexistência
de eletricidade estática em seus materiais recorrem aos Ensaios
de Material para avaliação. Além de oferecer resultados precisos,
o ensaio é executado de acordo com as instruções do fabricante
ou de normas específicas, para garantir a preservação e
integridade do material.

Nestes ensaios são realizadas medições do valor da resistência
ôhmica e verificação da continuidade elétrica em trechos im-
portantes da malha de aterramento para assegurar que todos os
pontos de terra fixos e móveis presentes no local estejam em fun-
cionamento, de acordo com as normas vigentes. Os relatórios de
ensaio são submetidos ao cliente e podem incluir as seguintes
leituras:

• Local do Ensaio
• Condições Ambientais
• Resistividade Superficial e Volumétrica
• Resistência à Terra
• Continuidade Elétrica entre a Malha de Aterramento e Equipamentos
• Campos Eletrostáticos
• Conclusões e Recomendações
• Laudo Técnico TRT/CFT-SP

Ser empresa de referência, reco-
nhecida como a melhor opção por
clientes, colaboradores, comuni-
dade, fornecedores e investidores,
pela qualidade de nossos produtos,
serviços e relacionamento.

• Ética
• Qualidade
• Comprometimento
• Obediência às normas técnicas

Missão

Auditoria ESD

Ensaio deMateriais Ensaios e Inspeção de Aterramento

Visão Valores
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Prestação de serviços para controle de energia eletrostática emmateriais e ambientes



• Corpo em alumínio fundido;
• Duas pontas de contato em aço inox;
• Cabo espiral auto retrátil CA.AT – 3,2mm X 4,8mm AA – PVC

Garra NR10 Antiestática com cabo espiral

Códigos

ESD1001

ESD1002

Garra NR10 com cabo espiral de 1,5m;

Recomendado para aterramento de tambores e recipientes
menores, partes metálicas móveis ou fixas

Garra NR10 com cabo espiral de 3m;

Garra NR10 com cabo espiral de 6m;

Garra NR10 sem cabo.

Dimensões Padronizadas Aplicações

GARRAS PARA ATERRAMENTO

ESD1003

ESD1007

ESD1010

ESD1011

Dimensões PadronizadasCód. AplicaçãoConjunto Portátil ESD NR10
em alumínio

• Corpo em alumínio fundido; • Duas pontas de contato em aço inox; • Cabo liso revestido disponível no comprimento necessário ou
padronizado 1,5m, 3m e 6m; • Fornecido duas garras antiestáticas (uma em cada extremidade)

Conj. Portátil com Garra NR10 e cabo
espiral 1,5m;

Conj. Portátil com Garra NR10 e cabo
espiral 3m;

ESD1012 Conj. Portátil com Garra NR10 e cabo
espiral de 6m;

Recomendado para aterramento de tambores e
recipientes menores, partes metálicas móveis ou fixas

• Corpo em alumínio fundido; • Duas pontas de contato em aço inoxidável; • Cabo 1/8 Liso Verde; • Fornecido uma Garra Antiestática com
Cabo Liso e terminal olhal.

Garra ESD NR10 Antiestática
com Cabo Liso Dimensões PadronizadasCód. Aplicação

ESD1004

ESD1005

Garra NR10 com cabo liso de 1,5m e
terminal olhal;

Garra NR10 com cabo liso de 3m e terminal
olhal;

ESD1006 Garra NR10 com cabo liso de 6m e terminal
olhal;

ESD1101

ESD1007

Garra NR10 com cabo liso (sob medida);

Garra NR10 sem cabo.

Para aterramento de partes metálicas móveis e fixas.
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• Corpo em alumínio fundido;
• Mordente de Contato em Aço Inox;
• Cabo Espiral Auto-Retrátil;
• Fornecido uma garra antiestática com cabo espiral e terminal olhal.

Garra ESD NR10 Antiestática comMordente (AirCraft/FIBC)

Códigos

ESD1096

ESD1097

Garra ESD NR10 com Mordente (AirCraft/FIBC) Sem
Cabo;

Garra ESD NR10 com Mordente (AirCraft/FIBC) Cabo
Espiral Verde 1,5m e Terminal Olhal;

Garra ESD NR10 com Mordente (AirCraft/FIBC) Cabo
Espiral Verde 3m e Terminal Olhal;

Garra ESD NR10 com Mordente (AirCraft/FIBC) Cabo
Espiral Verde 6m e Terminal Olhal;

Para aterramento de Bombonas Plásticas e Big Bags (FIBC).

Dimensões Padronizadas Aplicações

GARRAS PARA ATERRAMENTO

ESD1098

ESD1099

ESD1104 Garra Antiestática com Pulseira Vinho
cabo 3m;

Para aterramento de partes metálicas móveis e fixas.

• Corpo em alumínio fundido; • Duas pontas de contato em aço inoxidável; • Cabo espiral auto-retrátil; • Fornecido Garra NR10 com pulseira;

Garra ESD NR10 com Pulseira Dimensões PadronizadasCód. Aplicação

ESD1162

ESD1163

Dimensões PadronizadasCód. Aplicação
Garra ESD NR10

Antiestática com Cabo Liso
e Grampo Tipo C

• Corpo em alumínio fundido; • Duas pontas de contato em aço inoxidável; • Cabo 1/8 Liso Verde; • Terminal Grampo Tipo C; • Fornecido
uma Garra Antiestática com Cabo Liso e Grampo Tipo C

Garra NR10 com cabo liso 1,5m e
Grampo Tipo C;

Garra NR10 com cabo liso 3m e Grampo
Tipo C;

ESD1164 Garra NR10 com cabo liso 6m e Grampo
Tipo C;

ESD1127

ESD1007

Garra NR10 com cabo liso (sob medida);

Garra NR10 sem cabo.

Para aterramento de partes metálicas móveis e fixas.
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GARRAS PARA ATERRAMENTO

Garra ESD NR20 comCabo Espiral

Códigos

ESD1021

ESD1022

Garra NR20 sem Cabo.

Garra NR20 com cabo espiral de 6m
Ideal para aterramento de caminhões tanque, trens de
carga, tachos e demais estruturas móveis e fixas.

• Corpo em alumínio fundido;
• Três pontas de contato em aço inox;
• Mola com pressão de 30kg;
• Cabo de Aterramento: CA.AT - 3,2mm x 4,8mm AA-PVC. Fornecido
uma garra antiestática com cabo espiral e terminal olhal.

Dimensões Padronizadas Aplicações

ESD1019

Dimensões PadronizadasCód. Aplicação
Garra ESD NR20-IP

Antiestática com Cabo de
Monitoração

• Corpo em alumínio fundido; • Três pontas de contato em aço inox; • Mola com pressão de 30kg; • Ideal para sistemas de aterramento
com monitoração; • Cabo espiral EPR / PUR na cor preta com dois polos (2×1,50mm); • Comprimento do cabo 1,5m recolhido e 6m
esticado diâmetro externo 8,4mm.

Garra NR20-IP sem cabo de monitoração;

ESD1020 Garra NR20-IP com cabo espiral de
monitoração 6m;

Ideal para sistema de aterramento com monitoração.

• Corpo de aço inoxidável; • Duas pontas de contato em tungstênio; • Fornecido uma garra antiestática com cabo espiral e terminal olhal;
• Certificado para área classificada; • Marcação: ATEX Ex II 1 GD T6 / FM.

ESD1023

ESD1024

ESD1025

ESD1026

Garra ESD VESX90 em Aço
Inoxidável com Cabo Espiral

Garra VESX90 sem cabo;

Garra VESX90 de Aço Inox cabo com 3m;

Garra VESX90 de Aço Inox cabo com 5m;

Garra VESX90 de Aço Inox cabo com 10m;

Recomendado para aterramento e conexão de
recipientes maiores como tachos, caminhões tanque e
vagões de carga onde a transferência e fracionamento de
líquidos inflamáveis são feitos em atmosferas
explosivas.

Dimensões PadronizadasCód. Aplicação

• Corpo de aço inoxidável; • Duas pontas de contato em tungstênio; • Cabo espiral auto-retrátil; • Fornecido duas garras antiestáticas (uma
em cada extremidade) e cabo espiral; • Certificado para área classificada; Fornecido com as opções de Garras: • Garra VESX45 , • Garra
VESX225, Garra VESX90 • Marcação: ATEX Ex II 1 GD T6 / FM

ESD1035

ESD1036

ESD1037

Conjunto Portátil ESD VESX em
Açõ inox

Conjunto portátil VESX90 com cabo espiral
3m;
Conjunto portátil VESX45 com cabo espiral
3m;

Conjunto portátil VESX225 com cabo
espiral 3m;

Recomendado para aterramento e conexão de
recipientes maiores como tachos, caminhões tanque e
vagões de carga onde a transferência e fracionamento de
líquidos inflamáveis são feitos em atmosferas
explosivas.

Dimensões PadronizadasCód. Aplicação
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• Corpo de aço inoxidável;
• Duas pontas de contato em tungstênio;
• Fornecido uma garra antiestática com cabo espiral e terminal olhal;
• Certificado para área classificada; • Marcação: ATEX Ex II 1 GD T6 / FM.

Garra ESD VESX45 em Aço Inoxidável com Cabo Espiral.

Códigos

ESD1027

ESD1028

Garra VESX45 sem cabo

Recomendado para aterramento e conexão de recipientes
menores como tambores, baldes onde a transferência e
fracionamento de líquidos inflamáveis são feitos em
atmosferas explosivas.

Garra VESX45 de Aço Inox cabo com 3m;

Garra VESX45 de Aço Inox cabo com 5m;

Dimensões Padronizadas Aplicações

ESD1029

Garra VESX45 de Aço Inox cabo com 10m;ESD1030

GARRAS PARA ATERRAMENTO E CARRETÉIS

• Corpo de aço inoxidável; • Duas pontas de contato em aço inoxidável; • Fornecido uma garra antiestática com cabo espiral e terminal
olhal; • Certificado para área classificada; • Ideal para tambores e recipientes de pequeno volume; • Marcação: FM / Atex Ex II 1 GD T6.

ESD1031

ESD1032

Garra VESX225 sem cabo;

Garra VESX225 de Aço Inox com cabo de
1,5m;

ESD1033 Garra VESX225 de Aço Inox com cabo de
3m;

ESD1034 Garra VESX225 de Aço Inox com cabo de
6m;

Ideal para aterramento e conexão de recipientes
menores como tachos, tambores e baldes. Onde a
transferência e fracionamento de líquidos inflamáveis
são feitos em atmosferas explosivas.

Garra ESD VESX225 Antiestática
em Aço Inox Dimensões PadronizadasCód. Aplicação

ESD1046

Dimensões PadronizadasCód. AplicaçãoCarretel ESD Auto Retrátil
Heavy Duty

• Acompanha Garra Antiestática modelo NR10 ou NR20; • Carretel Super Leve; • Auto Retrátil (Mecanismo de travamento, mantém o cabo
em qualquer comprimento desejado); • A retração é regida por um sistema de freio desenhado para limitar a velocidade; • Carretel de Aço
Galvanizado com Pintura Eletrostática; • Cabo de aterramento Aço Inox 3/32 revestido com Hytrel; • Uso para aplicações de trabalhos
pesados (Aeronaves e Caminhões Tanque); • Acabamento resistente a temperaturas;

Garra
NR10 Corpo de Alumínio com duas pontas de contato Aço Inox • (Para aterramento de baldes, tachos e tambores)
• NR20 Corpo de Alumínio com Três pontas de conta Aço Inox • (Para aterramento de tachos, caminhões tanque, aeronaves e vagões de
carga)

Carretel ESD Auto Retrátil cabo 15m e
Garra NR10

ESD1047 Carretel ESD Auto Retrátil cabo 22m e
Garra NR10

ESD1048 Carretel ESD Auto Retrátil cabo 30m e
Garra NR10

ESD1049 Carretel ESD Auto Retrátil cabo 15m e
Garra NR20

ESD1050 Carretel ESD Auto Retrátil cabo 22m e
Garra NR20

ESD1051 Carretel ESD Auto Retrátil cabo 30m e
Garra NR20

Utilizado em processos industriais para fornecemos
praticidade ao armazenar cabo e garra quando não
estão em uso.
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Carretéis para Aterramento
• Acompanha Garra Antiestática modelo NR10 ou NR20;
• Leve e Compacto;
• Auto Retrátil;
• Carretel de Aço Galvanizado com Pintura Eletrostática;
• Cabo de aterramento Aço Inox 3/32 revestido com Hytrel;
• Uso Geral para Caminhões Tanque de Combustível / Estações de
Reabastecimento de Aeronaves / Equipamentos de Processo em
Campos de Petróleo e Gás;

Carretel ESD Auto Retrátil

Garra

Códigos

ESD1038

ESD1039

Carretel ESD Auto Retrátil com cabo 6m e Garra NR10

Utilizado em processos industriais para fornecemos
praticidade ao armazenar cabo e garra quando não estão em
uso.

Carretel ESD Auto Retrátil com cabo 15m e Garra NR10

ESD1040

ESD1041

Carretel ESD Auto Retrátil com cabo 22m e Garra NR10

Carretel ESD Auto Retrátil com cabo 30m e Garra NR20

ESD1042

ESD1043

Carretel ESD Auto Retrátil com cabo 6m e Garra NR20

Carretel ESD Auto Retrátil com cabo 15m e Garra NR20

ESD1044

ESD1045

Carretel ESD Auto Retrátil com cabo 22m e Garra NR20

Carretel ESD Auto Retrátil com cabo 30m e Garra NR20

Dimensões Padronizadas Aplicações

NR10 Corpo de Alumínio com duas pontas de contato Aço Inox • (Para aterramento de baldes, tachos e tambores)
• NR20 Corpo de Alumínio com Três pontas de conta Aço Inox • (Para aterramento de tachos, caminhões tanque, aeronaves e vagões de
carga

Dimensões PadronizadasCód. AplicaçãoCarretel ATEX INOX

Carretel: ATEX Garra:

Garra: Atex Ex II 1 GD T6

ESD1056

ESD1057

Carretel ESD Auto Retrátil Inox com cabo
6m e Garra NR10;

Carretel ESD auto retrátril em aço inox para
transferência de materiais inflamáveis e
combustíveis oferecendo soluções de
aterramento. Ideal para ser utilizado aonde uma
descarga de eletricidade estática pode causar
uma faísca e subsequente explosão, tais como,
para ambientes limpos, como alimentos e
processos farmacêuticos. Este dispositivo de
aterramento proporciona maior durabilidade e
resistência à corrosão.

• Leve e compacto;
• Auto retrátil;
• Carretel aço inox;
• Resistente à corrosão (sem revestimento de tinta é uma
ótima solução para ambientes limpos, como alimentos e
processos farmacêuticos);
• Cabo de aterramento em aço inox 3/32 revestido com •
Uso geral para caminhões tanque de combustível /
estações de reabastecimento de aeronaves /
equipamentos de processo em campos de petróleo e gás,
indústrias alimentícia e farmacêutica;

• NR10 Corpo de Alumínio com duas pontas de contato Aço Inox;
(Para aterramento de baldes, tachos e tambores limitados até 230 Litros)
• NR20 Corpo de Alumínio com Três pontas de conta Aço Inox
(Para aterramento de tanques e sistemas de armazenamento acima de 230
Litros)
• VESX45 Corpo de Aço Inox com duas pontas de Tungstênio;
(Para aterramento de baldes, tachos e tambores limitados até 230 Litros)
• VESX90 Corpo de Aço Inox com duas pontas de Tungstênio;
(Para aterramento de tanques e sistemas de armazenamento acima de 230
Litros)
• VESX225 Corpo de Aço Inox com duas pontas de Aço Inox;
(Para aterramento de tanques e sistemas de armazenamento até de 230 Litros)

Carretel ESD Auto Retrátil Inox com cabo
15m e Garra NR10;

ESD1058

ESD1059

ESD1060

ESD1061

ESD1062

ESD1063

ESD1064

ESD1065

Carretel ESD Auto Retrátil Inox com cabo
6m e Garra NR20;

Carretel ESD Auto Retrátil Inox com cabo
15m e Garra NR20;
Carretel ESD Auto Retrátil Inox com cabo
6m e Garra Inox VESX90;

Carretel ESD Auto Retrátil Inox com cabo
15m e Garra Inox VESX90;
Carretel ESD Auto Retrátil Inox com cabo
6m e Garra Inox VESX45;

Carretel ESD Auto Retrátil Inox com cabo
15m e Garra Inox VESX45;
Carretel ESD Auto Retrátil Inox com cabo
6m e Garra Inox VESX225;

Carretel ESD Auto Retrátil Inox com cabo
15m e Garra Inox VESX225;
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Carretéis para Aterramento
Carretel ATEX + GARRA

• Leve e compacto;
• Auto retrátil;
• Acompanha garra antiestática modelo NR10, NR20, VESX45, VESX90
ou VESX225;
• Cabo de aterramento em aço inox 3/32 revestido com Hytrel;

• Uso geral para caminhões tanque de combustível / estações de
reabastecimento de aeronaves / equipamentos de processo em campos
de petróleo e gás, indústrias alimentícia e farmacêutica;

ESD1066

Dimensões PadronizadasCód. Aplicação

Carretel com cabo de 6m e Garra VESX90

ESD1067 Carretel com cabo de 9m e Garra VESX90

ESD1068 Carretel com cabo de 15m e Garra VESX90

ESD1069 Carretel com cabo de 6m e Garra VESX45

ESD1070 Carretel com cabo de 9m e Garra VESX45

ESD1071 Carretel com cabo de 9m e Garra VESX45

Utilizado em Processos Industriais para fornecer praticidade ao
armazenar cabo e garra quando não estão em uso.

NR10 Corpo de Alumínio com duas pontas de contato Aço Inox • (Para aterramento de baldes, tachos e tambores)
• NR20 Corpo de Alumínio com Três pontas de conta Aço Inox • (Para aterramento de tachos, caminhões tanque, aeronaves e vagões de
carga)
• VESX45 Corpo de Aço Inox com duas pontas de Tungstênio; (Para aterramento de baldes, tachos e tambores)
• VESX90 Corpo de Aço Inox com duas pontas de Tungstênio;(Para aterramento de tachos, caminhões tanque, aeronaves e vagões de carga)•
VESX225 Corpo de Aço Inox com duas pontas de Aço Inox; (Para aterramento de baldes, tachos e tambores)

Garra

ESD1081

Cód. AplicaçãoGarras ESD de Aterramento
comMonitoração

• Corpo de aço inoxidável; • Duas pontas de contato em tungstênio; • Indicação visual através de LED incorporado no corpo da garra;
• Monitoração do aterramento; • Alimentação: bateria de lítio 9V; • Não necessita conexão com rede elétrica; • Cabo padrão espiral 5
metros; • Certificado para área classificada; • Marcação: ATEX EEx ia IIC T4 II 1GD.

Apropriado para ambientes de processamento geral, para confirmar através de verificação visual a
confiabilidade e o estado da conexão terra.

ESD1082

Cód. Aplicação
Conjunto de Garras ESD
BZR Bond-Rite com

Monitoração

• Conjunto de duas garras em corpo de aço inoxidável; • Duas pontas de contato em tungstênio; • Indicação visual através de LED
incorporado no corpo da garra; • Monitoração do aterramento totalmente portátil; • Alimentação: bateria de lítio 9V; • Cabo padrão espiral
5 metros; • Certificado para área classificada; • Marcação: Ex II 1 GD EEx ia IIC T4.

Indicado para processos de transferência de pó ou líquidos inflamáveis, em locais onde não há
equipamentos apropriados instalados.
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Monitores de Aterramento Ex Visual
Estação Aço Inox BOND-RITE REMOTE para AterramentoMonitorado.

• Garra Mod. VESX e Gabinete construído em Poliéster Dissipativo
SDP;
• Garra com duas pontas de contato em tungstênio; • Monitoração
do aterramento;
• Indicação visual através de LED;
• Não necessita conexão com rede elétrica;
• Alimentação: bateria de lítio 9V;
• Certificado para Área Classificada;
• Certificação IECEx & ATEX: Grau de Proteção: IP65

ESD1075

Dimensões PadronizadasCód. Aplicação

Estação SDP de Aterramento Monitorado com Garra
VESX90 e Cabo de 3m.

ESD1076 Estação SDP de Aterramento Monitorado com Garra
VESX90 e Cabo de 5m.

ESD1077 Estação SDP de Aterramento Monitorado com Garra
VESX90 e Cabo de 10m.

Apropriado para ambientes de processamento geral que requer
monitoramento do aterramento seguro a uma distância visível.

ESD1078

Dimensões PadronizadasCód. Aplicação
Estação ESD Aço Inox Bond-

Rite Remote para
AterramentoMonitorado

• Garra Mod. VESX e Gabinete construído em aço inoxidável; • Garra com duas pontas de contato em tungstênio; • Monitoração do
aterramento; • Indicação visual através de LED; • Não necessita conexão com rede elétrica; • Alimentação: bateria de lítio 9V;
• Certificado para Área Classificada; Certificação IECEx & ATEX: Grau de Proteção: IP65; Temperatura Ambiente de Trabalho: -40ºC + 60ºC
IECEx / ATEX certification: Ex II 1 GD; Ex ia IIC T4 Ga; Ex ta IIIC T74ºC Da Monitoramento Permitido:10ohms ou menos (não permitido
acima de 10ohms).

Certificação Norte Americana: Grau de Proteção: Tipo 4X; Temperatura Ambiente de Trabalho: -40ºC + 140ºC (-40º + 140ºF); CSA approval
(US & Canada): Classe I, Div.1, Grupos A,B,C,D.; Classe II, Div.1,Grupos E,F,G.; Classe III, Div.1; Monitoramento Permitido:10ohms ou menos
(não permitido acima de 10ohms).

Estação Inox de Aterramento Monitorado
com Garra VESX90 e Cabo de 3m.

ESD1079 Estação Inox de Aterramento Monitorado
com Garra VESX90 e Cabo de 5m.

ESD1080 Estação Inox de Aterramento Monitorado
com Garra VESX90 e Cabo de 10m.

Apropriado para ambientes de processamento geral que
requer monitoramento do aterramento seguro a uma
distância visível.

• Advertência em simbologia; • Placa em alumínio; • Tamanho: 200mm x 300mm e 300mm x 200mm

ESD1087 Utilizada nas indústrias químicas para sinalizar áreas com atmosfera explosiva.

Placas ESD Perido Atmosfera
Explosiva em Alumínio Cód. Aplicação



• Advertência e simbologia;
• Placa em alumínio;
• Barramento de cobre dimensão padrão: 3/4″x 1/8″ (19mm x 3,2mm)
• Tamanho da placa: 200mm x 300mm.

Placa ESD para Aterramento Obrigatório

Códigos

ESD1089

ESD1090

Somente a Placa de sinalização sem barramento

Placa com barramento (Customizado)

Utilizada nas indústrias químicas para advertir o operador
quanto ao aterramento obrigatório ao manusear líquidos
inflamáveis.

Placa somente com barramento

ESD1091 Placa com barramento e uma Garra NR10 com cabo 6m

ESD1092 Placa com barramento e duas Garras NR10 com cabo
6m

ESD1093 Placa com barramento e uma Garra NR20 com cabo de
6m

ESD1094

ESD1095

Placa com barramento e duas Garras NR20 com cabo
6m

Dimensões Disponíveis Aplicações

Sinalizações de Áreas Classificadas Ex

• Advertência em simbologia; • Placa em alumínio; • Tamanho: 200mm x 300mm e 300mm x 200mm

ESD1088 Utilizada nas indústrias químicas para advertir quanto ao risco de explosão e aterramento obrigatório
ao manusear líquidos inflamáveis.

Placa ESD para Aterramento
Perigo em Alumínio Cód. Aplicação

Verificado de Calçados de
Segurança ESD para Área de

Risco

ESD1072

Cód. Aplicação

Instrumento utilizado para testar calçados de segurança antes de entrar numa área explosiva,
garantindo sua capacidade de dissipar a estática para o solo, confirmando que o calçado é compatível
com os requerimentos da norma CLC/TR50504, ASTM F2412-05 e NFPA77.

ESD7004 90 x 175 x 30 mm.
Utilizado para calibrar Testador de Pulseiras, Calcanheiras
e Calçados. Seu uso é bastante simples, podendo ser
operado sem nenhum treinamento especial.

• Caixa de resistência; • Bateria 9Volts; • Fornecido com dois cabos para medições; • Pode ser utilizado somente com o Testador de
Pulseiras e Calcanheiras ESD7005

Garra ESD NR10 com Pulseira Dimensões PadronizadasCód. Aplicação
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Verificadores de Calçados e Medidores
Testador de Pulseiras, Calcanheiras e Calçados ESD

• Tipo pedestal em aço inoxidável;
• Teste individual de calcanheiras de aterramento e calçado (esquerdo e
direito) e também pulseiras antiestáticas.
• Escala de leitura para pulseiras: 750K ~ 10M;
• Escala de leitura para calcanheiras e calçados: 750K ~ 100M;
• LED Display: amarelo, vermelho e verde;
• Operação: Bateria de 9V (inclusa);
* Pode ser fornecido com certificado de calibração RBC.

ESD7005

Cód. Aplicação

Estação de testes para pulseira, calcanheira e biqueira antiestática. O resultado do teste é indicado através de sinal
luminoso e sonoro. Seu uso é bastante simples, podendo ser operado sem nenhum treinamento especial.

ESD1073 Utilizado em indústrias para avaliar o acúmulo de carga estática na fabricação de eletrônicos e nas
operações industriais.

• Intrinsecamente Seguro; • Aprovado para uso em ambientes explosivos; • Display digital; • Nível de voltagem: de 0 a 30Kv; •
Alimentação: bateria 9V; • Com indicador de bateria baixa; • Visor de LCD; • Botão POWER ON / HOLD com função de congelar o display
identificando a polaridade e o nível de voltagem; • Desligamento automático quando não está em uso.

Medido Estática ESD 282IS à
Prova de Explosão Cód. Aplicação

ESD1074

• Faixa de medição: 0,01 … 1.999 KΩ
• Corrente de medição: > 200 mA a
<10 Ω
• Fonte de alimentação: 9V
• Medindo compensação linha: Sim
• Sinal acústico: Sim
• Grau de proteção: IP 65

Efetua medições de continuidade elétrica entre
conexões e pontos de aterramento e também identifica
equipamentos do processo potencialmente isolados.
Com segurança permite rapidez na verificação e
condição dos dispositivos de aterramento.

• Projetado para medir a resistência de aterramento/ligação de circuitos em atmosferas explosivas; • Instrumento intrinsecamente seguro;
• Aprovado para utilização em ambientes perigosos; • Certificado ATEX II 2G EEx IIC T4.; • Mudança de pólo e armazenamento automático
dos resultados de medição.

Medidor de aterramento ESD
EP4Ex à prova de explosão Dimensões PadronizadasCód. Aplicação
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Códigos

ESD1083 Sistema de aterramento para caminhões tanque, recipientes metálicos e tambores de envase, com monitoramento da
resistência ao terra e recurso do sistema de bloqueio.

Aplicações

Sistema ESD PLUS ERATH-RITE
para Aterramento

ESD1084

Cód. Aplicação

• Painel de controle, á prova de explosão exclusivo para caminhões tanque;
• LED Indicadores vermelho / verde;
• Intrinsecamente Seguro;
• Garra Antiestática de inox modelo VESX90-IP Aprovada ATEX com pontas
de tungstênio e 10 metros cabo espiral retrátil Cen-Stat Hytrel 2 pólos;
• Caixa de junção com pino para armazenamento da garra;
• Alimentação: 110/120V ou 220/240V CA, 50-60 Hz 12V ou 24V CC;
• Incluso: Kit do Instalador: (incluindo prensas – cabos certificadas)
• Certificações: Ex, IECEx, CSA, SIL2 e NBR Inmetro;
• Atende áreas de zona 1, zona 21 e locais de classe I,II,III; div. 1.

• Painel de controle, á prova de explosão; • LED Indicadores vermelho / verde; • Intrinsecamente Seguro; • Garra Antiestática de inox modelo
VESX90-IP Aprovada ATEX com pontas de tungstênio e 10 metros cabo espiral retrátil Cen-Stat Hytrel 2 pólos; • Caixa de junção com pino
para armazenamento da garra; • Alimentação: 110/120V ou 220/240V CA, 50-60 Hz 12V ou 24V CC; • Incluso: Kit do Instalador: (incluindo
prensas – cabos certificadas) • Certificações: Ex, IECEx, CSA, SIL 2 e NBR Inmetro; • Atende áreas de zona 1, zona 21 e locais de classe
I,II,III; div. 1.

Earth-Rite PLUS opera com um sistema de monitoramento de modo simples que monitora continuamente a conexão de terra da garra para
garantir que a resistência do circuito não ultrapasse 10 ohms.

• Earth-Rite RTR é o mais avançado sistema de aterramento para caminhões
tanque contra perigos de descarga elétrica durante o
carregamento e descarregamento de operações. Tri-mode detecção garante
que a transferência do produto só pode começar e ser
sustentada quando três disposições fundamentais são satisfeitas.
Modo 1 • Reconhecimento do caminhão tanque. Confirma a garra
do RTR está corretamente ligado ao tanque em si, não falsamente conectado
a outros objetos metálicos condutores, como tambores
ou outras partes do caminhão não ligado ao recipiente.
Modo 2 • Verificação da estática ao terra. Confirma a garra do RTR está
conectado a um ponto de aterramento antiestático confiável.
Modo 3 • Monitoramento contínuo do aterramento. Confirma que a
conexão de fixação e ligação à terra é boa em todo o processo de
transferência, assegurando a resistência do circuito não exceda 10Ω.
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Intertravamento Ex Sistema ESD RTR Earth-Rite para Aterramento
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• Sistema Eletrônico alojado em um gabinete dissipativo;
• Três LEDs pulsantes indicam quando o saco está seguramente
aterrado;
• Garra especial de monitoramento FIBC homologada pela ATEX/FM e
cabo Hytrel retrátil;
• Alimentação: 110/120V ou 220/240V AC, 50-60 Hz;
• Incluso: Kit do Instalador: (incluindo prensas – cabos certificadas)
• Certificações: Ex, IECEx SIL 2, CSA;
• Atende áreas de zona 21, div. 2.

Sistema ESD FIBC EARTH-RITE para Aterramento

Códigos

ESD1085 Sistema de aterramento com monitoração e intertravamento para Big Bags.

Aplicações

Earth-Rite FIBC verifica a resistência e o aterramento seguro de “Big-Bags” tipo C ou “Super-Sacks” em atmosferas explosivas. O sistema
garante que a resistência dos recipientes fique dentro dos parâmetros corretos especificados pelos Código de Prática Internacionais de
Controle de Estática para Áreas Perigosas e pode realizar o intertravamento do maquinário de carga/descarga ou sistemas de alarme /
controle para impedir o acúmulo de níveis perigosos de eletricidade estática no recipiente e no pó / sólido solto contido nele.

Sistema ESDMULTIPOINT
Earth-Rite para Aterramento

ESD1086

Cód. Aplicação

• Painel de monitoramento em aço inoxidável e resistente a corrosão com matriz de LEDs para diagnóstico; • Caixa de passagem mestre
para facilitar a passagem de cabos e instalação; • Até oito relés podem ser especificados (um por ponto de monitoramento); • Alimentação:
110/120V ou 220/240V CA, 50-60 Hz; • Certificação: Ex • Atende áreas de zona 0 e zona 20;

Earth-Rite MULTIPOINT proporciona o monitoramento de até oito pontos com feedback para o operador e capacidade de intertravamento.
Para aplicações complexas ou de grande escala.

Sistema de aterramento com monitoração e intertravamento para atmosferas explosivas
com diversos componentes condutores potencialmente isolados (como secadores e
sistemas de enchimento e transporte).

Sistemas de Aterramento e Intertravamento Ex
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