
ESD1072 – Verificador de Calçados ESD SM2 110/220V 

O Sole-Mate II é um testador de calçados fácil de utilizar, projetado para testar a continuidade elétrica de calçados
dissipadores de estática antes do ingresso em áreas EX. Além disso, pode ser conectado para teste com alarmes sonoros ou
portas de entrada em áreas perigosas, de modo que os funcionários que não estejam utilizando calçados apropriados sejam
proibidos de adentrar nas áreas.
Fornecido com um cabo de 3m para conectar a uma alimentação pela rede de energia elétrica. O teste regular de calçados
dissipadores de estática é recomendado para garantir que as propriedades dissipadoras de estática dos sapatos não se
alterem ao longo do tempo.
Observação: a configuração do equipamentos deve ser feita de forma a garantir que o nível selecionado do teste de
resistência de calçados é compatível com a faixa de dissipação de estática em conformidade com as especificações de
fabricação dos sapatos. O Sole-Mate II fornece aos operadores um processo fácil e rápido de garantir que os sapatos
utilizados em áreas EX sejam capazes de prevenir a acumulação de carga eletrostática nos seus corpos. O Sole-Mate II testa
a condição dos sapatos através da medição da resistência do loop elétrico a partir do operador e dos seus calçados. Se a
resistência dos sapatos for muito alta, o Solo-Mate II irá indicar que os sapatos foram reprovados no teste, através de um
alarme sonoro de uma lâmpada vermelha. Se os sapatos forem aprovados no teste, uma lâmpada verde indicará ao operador
que os sapatos cumprem o seu objetivo.

Padrões Internacionais Relevantes:
Com base na preferência do usuário, o Sole-Mate II pode ser encomendado para medir resistência de nível superior,
conforme definido pelos seguintes padrões:

EN ISO 20345 - 1x10E9 ohm
IEC 60079-32 - 1x10E8 ohm
ASTM F2413 - 1x10E8 ohm
CAN / CSA Z195-14 - 1x10E8 ohm

ATENÇÃO: A unidade de teste de resistência deve ser calibrada em intervalos regulares (a cada 6 ou 12 meses) para garantir
que o limite de resistência superior do testador de calçados seja operando no nível correto.
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