
Os Carretéis Auto Retrátil ATEX, são uma solução alternativa para utilizar em locais onde há uma preferência para garantir que os
operadores do processo guardem as Garras de Aterramento corretamente, para fins de "limpeza" quando o grampos não estão em uso.
Oferecem cabo Hytrel com sistema mecânico automático retrátil e Garras de Aterramento nos modelos VESX45 e VESX90. 
Garra VESX45 Serviço médio são recomendadas tipicamente para uso em processos que usam tambores, recipientes, latas de segurança
para solventes e vasos de mistura com capacidade de 205 litros (55 galões) ou menos. A garra tem um diâmetro de abertura dos
mordentes de 15 mm (0,60 polegada) e 120mm de comprimento.
Garra VESX90 Serviço pesado são recomendadas para aterrar equipamentos grandes que vão desde 205 litros (55 galões) de capacidade
ou tambores maiores, IBCs, vasos de mistura e tanques móveis.
A garra tem um diâmetro de abertura dos mordentes de 40 mm (1,57 polegadas) e 235mm de comprimento.
Dimensões dos Carretéis:
7.5" x 6.1" x 2.0" (190 mm x 155 mm x 51 mm) aprox.
Comprimento dos Cabos:
6m (20 pés), 9m (30 pés) e 15m (50 pés)
Cabo Fornecido:
Cabo de aço inoxidável Hytrel
Diâmetro do Cabo:
Cabo de aço inoxidável diâm. Ext. 2.3mm (1/8”) revestido com polímero, no caso do ATEX, Hytrel.
 - Bitola: 11 AWG;
- Diâmetro sem o revestimento (mm): 2,3mm;
- Seção (mm2): ~4,2mm2;
- Resistência linear: (ohm/m): 0,0041 ohm/m;
- Corrente máxima (A): 30A
Construção do Carretel:
Caixa de Aço Inoxidável com pintura antiestática e mola Latchable;
Peso do Carretel:
1,25 kg até  2,25 kg (2,75 libras a 5 libras)
Certificação FM / ATEX:
FM approved
(R20 & R30) ATEX Ex II 2 GD T6 (Assessed to EN 13463-1 : 2001)
Certificação FM / ATEX:
FM approved
ATEX Ex II 1 GD T6 (Assessed to EN 13463-1 : 2009)
Atende aos requisitos das Normas NFPA77 e Cenelec CLC/TR 50404.

ESPECIFICAÇÕES

CARRETEL ESD
ATEX 

 Ideal para aplicações em salas
limpas ou zona aonde exige

resistência à corrosão.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

CARRETEL 6M

CARRETEL 9M

CARRETEL 15M



INSTALAÇÃO

Posicione seguramente o carretel, as superfícies inferiores dos dois pés de montagem são para o
contato com o aterramento.
Montá-lo no plano vertical como no desenho, irá minimizar o desgaste do cabo, e para obter
melhores resultados, o Carretel deve ser montado em linha direta com o trabalho de modo que o
cabo seja puxado para fora o mais reto possível durante o uso. Evite puxar o cabo para fora do
Carretel em ângulo.
Puxe o cabo de aterramento de maneira suave para determinar o tamanho necessário o suficiente a
ser usado, se precisar de um cabo adicional, fixa-lo no eixo central. Rode o carretel até que o tamanho
do cabo desejado seja atingido.

MANUTENÇÃO
Tenha certeza que o carretel está posicionado com segurança. Inspecione o instrumento freqüentemente. Verificar
periodicamente conexões de aterramento.

TRAVA MECÂNICA

É ajustável a qualquer posição. A trava para na posição desejada e puxando aproximadamente ½ polegada a trava aciona a mola
para recolha do cabo.

CÓDIGO / DESCRIÇÃO

ESD1066 - Carretel ESD ATEX Cabo Hytrel 6m e Garra VESX90;

ESD1067 - Carretel ESD ATEX Cabo Hytrel 9m e Garra VESX90;

ESD1068 - Carretel ESD ATEX Cabo Hytrel 15m e Garra VESX90;

ESD1069 - Carretel ESD ATEX Cabo Hytrel 6m e Garra VESX45;

ESD1070 - Carretel ESD ATEX Cabo Hytrel 9m e Garra VESX45;

ESD1071 - Carretel ESD ATEX Cabo Hytrel 15m e Garra VESX45;


