
Bond-Rite med batteridrift

BondRite med spiralkabel 1-ledare

Indikering med blinkande grön lysdiod att 
jordningsklämman har kontakt.

Jordning

JORDNINGSKLÄMMA MED LYSDIODINDIKERING

        II 1 GD Ex ia IIC T4 Ga Ex ia IIIC T135°C Da, Ta= -40°C...+60°C SIRA 11 ATEX 2277

Art. nr Typ Beskrivning Material

129833 Bond-Rite jordningsklämma med lysdiod och 10 m spiralkabel 2-ledare.  
Inkl. Ultralife 49VL-J litium/mangan batteri monterat i jordningsklämman

Kontroll, övervakning och indikering av att kon-
takt finns i jordningspunkten. Inkl. batteri. Rostfri

129829 Bond-Rite jordningsklämma med lysdiod och spiralkabel 5 m. Inkl. Ultralife 49VL-J 
litium/mangan batteri monterat i jordningsklämman

129828 Bond-Rite jordningsklämma med lysdiod. Inkl. Ultralife 49VL-J litium/mangan bat-
teri monterat i jordningsklämman

129825
Bond-Rite jordningsklämma med lysdiod och spiralkabel 5 m, tvåledare inklusive 
dosa med hållare för klämman. Inkl. Ultralife 49VL-J litium/mangan batteri monte-
rat i jordningsklämman
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Zoner:

Lysdiod

BondRite med spiralkabel 2-ledare

Indikering med blinkande grön lysdiod att jord-
ningsklämman har kontakt och att spiralkabeln är 
intakt och har kontakt till jordtaget.

Bond-Rite jordningsklämma med batteridriven jordningsindikering 
i form av grön blinkande lysdiod. Lämplig att använda till metall-
behållare med falsade kanter. Spetsarna tränger lätt igenom färg 
och smuts och säkerställer en god jordning. Grön blinkande lysdiod 
indikerar att god kontakt uppnåtts och att jordkabeln är intakt till 
jordtaget. 
Drifttid

Batteriets livslängd är ca 430 timmar. Vid 2 – 3 timmars drift/dag  
innebär det att batteriet räcker ca 6 – 9 månader.
Hög säkerhet

Bond-Rite-jordningsklämma erbjuder hög säkerhet för sin an-
vändare genom att den hela tiden kontrollerar anslutningen på 
föremålet som ska jordas och visar genom sin lysdiod att kontakten 
är fullgod. 

Art. nr Typ Beskrivning Material

129827 Batteri 9,5V. Ultralife 49VL-J litium/mangan
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