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ESD Armbandtester HGP 735 
ESD Armbandtester voor periodieke toetsing van armbanden / 

Test naar IEC 61340-5-1 / Testbereik 750 KΩ ... 35 MΩ 

Met de ESD armbandtester kunnen polsbanden zeer snel op hun antistatische functie getest 
worden. De ESD armbandtester HGP 735 voert de test uit conform de IEC 61340-5-1 normen. De 
eenvoudige structuur van de armbandtester zorgt voor een overzichtelijke en gemakkelijke 
bediening. Het apparaat heeft een centrale knop, waarbij bij het indrukken de meting gestart wordt. 
Op de voorkant zijn eveneens 4 LED’s zichtbaar die het resultaat van de test en de batterijstatus 
weergeven. Bij een positief testresultaat brandt een groene LED en de gemeten waarde ligt dan 
tussen 750 kΩ en 35 MΩ. Wanneer de waarde boven of onder deze grenswaarde ligt, dan 
signaleert de HGP 735 dit en blinkt er een rode led. Bij het oplichten van een geel licht dient de 
batterij gewisseld te worden. Mocht u vragen hebben over de ESD Armbandtester HGP 735, dan 
kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het 
telefoonnummer +31 (0)900 120 00 03. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u 
graag meer advies over deze elektrostatische meter en al onze andere producten op het gebied 
van meettechniek, weegtechnieken regeltechniek.  

 

- Mobiel inzetbaar 

- Goed / slecht weergave 

- Testen van statische armbanden  

- Handig formaat 

- Zeer eenvoudige bediening 

- Batterijstatus weergave 

Technische specificaties van de ESD Armbandtester HGP 735 

Tolerantiebereik voor positieve test  750 kΩ ... 35 MΩ  

LED weergave 
groene LED 
rode LED 
gele LED  

  
750 kΩ ... 35 MΩ (Pass) 
< 750 kΩ en > 35 MΩ (Fail)  
Batterijstatus 

Energievoorziening  9V Blokbatterij 

Grootte  143 x 74 x 31 mm 

Inhoud van de levering 
1 x ESD Armbandtester HGP 735, 1 x 9 V Blokbatterij, 1 x Testcertificaat zonder meetwaarden, 1 x 
Handleiding 

 

http://www.pce-inst-benelux.nl/meettechniek.htm
http://www.pce-inst-benelux.nl/weegtechniek/weegschalen.htm

