
Aktualizováno : 11.4.2018 

 
Jak volit služby v antistatice 

 
 
Nepříznivé působení elektrostatického náboje se vyskytuje všude tam, kde dochází k tření, 
oddělování, řezání, přesýpání, rolování materiálů apod. Vznik elektrostatického náboje může ohrozit 
kvalitu výroby, především součástky citlivé na elektrostatický výboj, zdraví lidí a majetek. Nabízíme 
Vám spolehlivé a účinné řešení při odstranění elektrostatického náboje. 
 
Jak vybírat podle pot řeb: 
 
Máte zavedený ESD program a pot řebujete kontrolu jeho funk čnosti nebo jeho části?  
      Volte audit ESD programu  – obj.č. 451000162 .  
      Při auditu je možno provést: 

• kontrolu zavedeného ESD programu na všechny požadavky ČSN EN 61340-5-1 ed.3, 
• kontrolu vybraných prvků dle požadavků zákazníka ČSN EN 61340-5-1 ed.3, 
• ověření funkčnosti uzemněných předmětů (možno k tomu ověřit i ESD vlastnosti     

neuzemněného předmětu), 
• ověření funkčnosti uzemnění personálu. 

 
Potřebujete si ov ěřit ESD vlastnosti používaných nebo vyvíjených p ředmětů? 
      Volte  ověření ESD vlastností p ředmětu  (neuzemněných předmětů) – obj.č. 451000082.              

Je vhodné:  
• pro proměření předmětů, které se užívají a mohou během užívání ztratit vlastnosti ESD, 
• během vývoje předmětu, zda je dosaženo ESD vlastností nebo jsou potřeba změny, úpravy 

při výrobě, instalaci apod., 
• při průběhu pokladky podlahy, 
• při výběru ESD předmětů v rámci EPA prostoru (ESD programu). 

 
Potřebujete potvrdit ESD vlastnosti používaných nebo vy stavit certifikát o shod ě? 
      Volte inspekci ESD vlastností p ředmětů (neuzemněných předmětů) – obj.č. 451000122,  

451000159.  
Je vhodné: 
• pro ověření shody s doloženým certifikátem o shodě, ESD značkou, dokumentací, 
• v případě chybějícího certifikátu o shodě od výrobce, vystavit certifikát inspekce jako 

rovnocenný doklad k chybějícímu dokumentu, 
• pro ověření shody ESD výrobku  jako konečný výstup pro zákazníka (pro výrobce, dodavatele 

instalace, po opravách a servisu), 
• pro ověření shody položené podlahy jako konečný výstup pro zákazníka/dodavatele, 
• pro potvrzení správnosti výběru ESD předmětů v rámci EPA prostoru (ESD programu), 
• pro potvrzení správnosti výběru ESD předmětů (především podlahy) v prostorech, kde je 

nebezpečí ESD (ordinace, farmaceutická výroba, …). 
 
Máte problémy s výskytem elektrostatického náboje? Potřebujete vytipovat místa výskytu 
elektrostatického náboje a navrhnout opat ření k jeho odstran ění? 
      Volte poradenství v oblasti antistatiky  – obj.č. 451000097.  
      Je vhodné: 

• pro vytipování problémů s dodržením ESD požadavků na pracovišti zákazníka (provedení 
kontroly a potřebných měření), 

• pro návrhy řešení problémů s dodržením ESD požadavků na pracovišti zákazníka (provedení 
kontroly a potřebných měření, doporučení), 

• pro doporučení potřebných ESD předmětů. 
 
Zavádíte ESD program a pot řebujete odbornou pomoc? 
      Volte poradenství v oblasti fungování ESD programu  – obj.č. 451000150.  
         
Potřebujete posoudit vaší ESD vnitropodnikovou sm ěrnici, zda odpovídá požadavk ům normy 
ČSN EN 61340-5-1 ed.3 a podmínkám na vašem pracovišt i? 
      Volte posouzení ESD vnitropodnikové dokumentace  – obj.č. 451000141. 
 


