
DB EARTHPOINT, ONE STUD, M12 THREAD

CATALOG NUMBER

DB12A
Aarden en verbinden zijn een integraal onderdeel van elk
modern elektrisch beschermingssysteemontwerp. Een
effectief aardingssysteem is een essentiële factor daarin. Een
equipotentiaalverbinding tussen alle stroomvoerende
elementen in een constructie en de aarde is bijvoorbeeld een
vereiste voor de veiligheid van medewerkers in het geval dat
een van de schakels in de keten uitvalt.

Een kathodisch beschermingssysteem voorkomt ook
corrosieschade aan staalconstructies en bespaart kostbaar
onderhoud.

Het is essentieel voor zowel de veiligheid van medewerkers
als een betrouwbare bescherming voor vitale apparatuur, en
in sommige gevallen om onderbrekingen van de
dienstverlening en kostbare uitvaltijd te minimaliseren. Met
meer dan een eeuw ervaring in het ontwerpen en fabriceren
van verbindings- en aardingsoplossingen biedt ERICO een
kwaliteitsborgingsysteem dat aansluit op uw behoeften.

FEATURES

Voorkeursaardingpunt

Maakt het mogelijk om een aardingsbrug te maken met behulp van nVent ERICO Cadweld-exothermische verbindingen voor
bevestigen aan een massieve ronde, getwijnd ronde of vlakke geleider van koper of staal

De moeren en bouten worden los geleverd

De schroefdraadopening is voorzien van een kunststof dop, om binnendringen van beton te voorkomen

PRODUCT ATTRIBUTES

Article Number: 166150

Material: Koper

Height: 55 mm

Diameter 1: 16 mm

Diameter 2: 50 mm

Thread Size: M12



ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

De constructies bestaan uit geleiders en nVent ERICO Cadweld-verbindingen, die afzonderlijk moeten worden besteld.

DIAGRAMS

WARNING
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials.
Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation,
misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction,
property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.

WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer
and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
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