
Materiál: Polymér na základe prírodnej gumy

Povrchová úprava: 2mm vysoký  vrúbkovaný vzor 
poskytuje bezpečnú prácu pri 
štandardných 3 fázach 450 voltov

Výška produktu: 6 mm or 9.5 mm

Typické použitie: Vhodné na použitie na miestach s vysokým 
napätím. Špeciálne navrhnuté pre použitie pred 
rozvodovými skriňami alebo vysokonapäťovými 
zariadeniami. Výrobok zaručuje ochranu pred 
úrazom elektrickým prúdom pre obsluhu.

Metóda čistenia: Umývanie hadicou alebo tlakom s použitím 
jemného čistiaceho prostriedku.

Prevádzková teplota: -20°C to +80°C

Krajina pôvodu: Čína

COBAswitch
Účelový Elektrický uzemňovací koberec

• Rohož poskytuje ochranu pred vysokonapäťovým elektrickým 
prúdom.

• Používa sa pred poistné skrine a prístroje pod vysokým napätím.
• Jemný ryhovaný povrch má protišmykové vlastnosti.

COBAswitch VDE
Elektrický uzemňovací koberec

• Rohož s nízkou hmotnosťou určená na ochranu pred otvorenými 
poistými skriňami a zariadeniami pod vysokým napätím.

• Poskytuje ochranu pracovníkov pred elektrickým výbojom.
• Jemný ryhovaný povrch má protišmykové vlastnosti.
• 4,5mm hrúbka x 9m rolky – v súlade s VDE.
• Rohož testovaná na 50 000 Voltov v súlade s DIN EN60243-1 

(VDE0303 časť 21) IEC 60243-2:1996.

Rozmer Číslo 
produktu Váha

1 m x 10 m SM060010 67,30 kg

1 m x metráž SM060010C 6,73 kg

Technická špecifikácia

Materiál: Hlavné zložky - Prírodná guma (NR), 
Styrén-butadiénový kaučuk  (SBR), biela 
sadza. Vedľajšie zložky - Oxid zinočnatý, 
síra, urýchľovače / aktivátory (< 1 % ), 
Antioxidanty / Stabilizátory (<1 % ).

Povrchová úprava: Jemne vrúbkovaný

Výška produktu: 4.5 mm

Typické použitie: Vhodné na použitie na miestach s vysokým 
napätím. Špeciálne navrhnuté pre použitie pred 
rozvodovými skriňami alebo vysokonapäťovými 
zariadeniami. Výrobok zaručuje ochranu pred 
úrazom elektrickým prúdom pre obsluhu.

Inštalačná metóda: Voľne položené

Krajina pôvodu: SAE

Technická špecifikácia

Rozmer 6 mm Váha 9,5 mm Váha

0,9 m x 10 m SM010010 62,00 kg SM010030 110,40 kg

0,9 m x metráž SM010010C 6,88 kg SM010030C 11,04 kg

1,2 m x 10 m SM010020 88,20 kg SM010040 134,00 kg

1,2 m x metráž SM010020C 8,82 kg SM010040C 13,40 kg

Pracovné rohože 
47

Pre viac informácií volajte : +421-41-507 11 12 alebo píšte : sales@cobaeurope.sk


