
Newson Gale | Al meer dan 30 jaar belevert Newson Gale wereldwijd de chemische en procesindustrie met een marktleidend assortiment producten voor 

het bestrijden van statische elektriciteit, waardoor mensen en fabrieken beschermd worden tegen branden en explosies ten gevolge van statische elektriciteit.

®Het Earth-Rite  mobiel aardingscontroleapparaat (MGV 

i.e. “Mobile Ground Verification”) is een unieke 

gepatenteerde technologie, ontwikkeld voor het 

automatisch bevestigen van een goede elektrostatische 

aardingsverbinding voor vrachtwagens die brandbare en 

licht ontvlambare producten verladen en opslaan. 

Vacuümwagens, bulkwagens en 

chemische tankwagens, inclusief 

hun leidingen en aansluitingen, zijn 

vatbaar voor het opbouwen van 

statische elektriciteit tijdens het 

verladen van product in of uit de 

tank van de vrachtwagen. Deze 

accumulatie van statische lading is 

een verborgen ontstekingsbron, en 

kan bij ontlading in de vorm van 

een statische vonk leiden tot de 

ontsteking van het product of de 

omgeving waarin de vrachtwagen 

en het operationeel team 

werkzaam is.

De Earth-Rite MGV werd ontwikkeld 

om gebruikers de mogelijkheid te 

bieden om een veilige aarding van 

hun voertuig tot stand te brengen, 

in overeenstemming met deze 

aanbevolen goede praktijk.

Om het risico op brandgevaarlijke 

ontladingen van statische vonken te 

elimineren, beveelt de “API 2219: 

Safe Operation of Vacuum Trucks 

in Petroleum Service” aan dat 

operatoren van zuigwagens die met 

brandbare en licht ontvlambare 

producten in contact komen op 

brandgevaarlijke locaties, de 

vrachtwagen volledig moeten 

aarden alvorens ze een andere taak 

uitvoeren, door de vacuümwagen 

aan te sluiten op een “bewezen 

aardingsbron”.

Typische aardingstoepassingen:

> Chemische reiniging en 

materiaalterugwinningswerkzaamheden 

bij het on-site reinigen van opslagtanks 

en gemorste chemicaliën.

> Transport van brandbaar product naar 

externe locaties waar geen vast 

geïnstalleerde  aardingsapparatuur 

aanwezig is of deze apparatuur niet 

gecontroleerd kan worden door de 

leverancier.

> Transport van chemicaliën naar 

verschillende productiefasen op 

chemische productielocaties.

> Terugwinning van gevaarlijke stoffen; 

terugwinning van brandbare spills 

tijdens transport of verlies van product 

uit gesloten systemen.

Earth ®-Rite  MGV 

Earth-Rite MGV Mobile Ground Verification Systeem

Mobiel aardingscontroleapparaat

IECEx SIL 2
ATEX

Aanvraag  > Klik hier om een 
productgerelateerde vraag of een 
offerteaanvraag in te dienen.
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De operator activeert het systeem door heel eenvoudig de aardingsklem 

van het systeem aan te sluiten op een aangewezen aardingspunt, 

ingegraven metallische onderdelen (pijpleidingen, opslagtanks) of tijdelijk 

geslagen aardelektrodes. Hierdoor worden noodzakelijke handmatige 

weerstandsmetingen overbodig, en kan benodigde interactie met 

complexe systeeminterfaces geëlimineerd worden.

Wanneer de statische aardingsverificatie en de continue bewaking van 

het aardingscircuit positief worden bevonden, bevestigen enkele 

aandachtstrekkende pulserende groene LED’s continu aan de gebruiker 

dat de vrachtwagen veilig geaard is.

Eenvoudig en snel gebruik

2. Continue bewaking aardingscircuit

Het Earth-Rite MGV systeem voert twee 

systeemcontroles uit die ervoor zorgen dat het voertuig 

statische ladingen kan afvoeren tijdens het gehele 

verladingsproces.

Wanneer de aardingsverificatie positief wordt bevestigd, bewaakt het MGV-

aardingssysteem continu de verbindingsweerstand tussen de vrachtwagen 

en het geverifieerd aardingspunt, tijdens de gehele duur van het 

verladingsproces. Een verbinding met een weerstand van 10ohm (of lager) 

moet tijdens het gehele verladingsproces gehandhaafd blijven.

1. Statische aardingsverificatie

Het MGV apparaat verzekert dat de weerstand van het object, dat werd 

geïdentificeerd als het aardingspunt, laag genoeg is om elektrostatische 

ladingen van de vrachtwagen veilig af te voeren.

Twee uitgangscontacten in de stuureenheid van het MGV-systeem 

kunnen verbonden worden met pompen of andere regelapparatuur. 

Hiermee kunnen processen gestopt worden ter voorkoming van 

elektrostatische opbouw van lading, indien er geen statische 

aardingsverbinding tot stand kan worden gebracht, of indien de verbinding 

wegvalt tijdens het verladingsproces.

GREEN LIGHT
Tri-Mode checks complete
RTR permits product transfer

Earth ®-Rite  MGV Mobiel aardingscontroleapparaat

Het Earth-Rite MGV

elektrostatisch aardingssysteem 

kan gemonteerd worden op druk-

vacuümwagens en tankwagens.

Certificering

Beschermingsgraad

IP 66
o o-40 C tot +55 C - ATEX / IECEx

Temperatuurbereik
o o-13 F tot +131 F - CSA

Voeding

12 V of 24 V DC

IECEx SIL 2

> Het systeem kan aanwezige pompen, 
flitslampen en alarmen sturen met behulp van 
de vrijgavecontacten, om operatoren te 
voorzien van een verhoogde veiligheid.

> Het MGV apparaat wordt gevoed door de 12V 
of 24V batterijvoeding van het voertuig, en 
wordt gemonteerd op het chassis van de 
vrachtwagen.

Installatie systeem

Test statische aardingsverificatie

Test continue bewaking 

aardingscircuit

Snel sluitende statische aardingsklem geleverd bij

de Earth-Rite MGV, verbonden met ingegraven aardelektrode.

® ®De Earth-Rite  MGV is onderdeel van het Earth-Rite  gamma elektrostatisch 

aardings- en vereffeningsmateriaal, beschikbaar bij Newson Gale Ltd.

Opties

Ex(d)/XP behuizing voor vrachtwagens

geplaatst in Zone 1 / Class I, Div.1

Intrinsiek Veilige (I.S.) Schakelprintplaat
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Earth-Rite MGV in gecertificeerd statisch dissipatieve behuizing bevat 

bewakingsmodule aardingscircuit en 12V/24VDC voeding voor gebruik in 

ATEX Zone 2 gasomgevingen en ATEX Zone 21/22 stofomgevingen.

ATEX gecertificeerde / FM gekeurde 2-polige roestvrij stalen 

aardingsklem, voorzien van een paar wolfraamcarbide contactpunten

237mm

X90-IP - Aardingsklem Statische Elektriciteit

2 x Wolfraamcarbide
contactpunten

2 x Wolfraamcarbide
contactpunten

Roestvrij stalen 
handgreep (304)

Roestvrij stalen 
handgreep (304)

Aansluitdoos/opbergpin

Details certificering > Pagina 3 van 9
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X45-IP - Aardingsklem Statische Elektriciteit

120mm

Technische eigenschappen
(Zone 2 Gas/Damp Installaties – Zone 21 & 22 Stofomgevingen)

Voeding en Controle-eenheid

Voeding 12 V of 24 V DC

Vermogen 10 W 

Omgevingstemperatuur -40°C tot +55°C 

Beschermingsgraad IP 66

Gewicht 2 kg (4,4 lbs) netto

Constructie Koolstofhoudend GRP

Controlecircuit Intrinsiek Veilig

Operationele serie-
aardingsweerstand

Nominaal ≤ 10 Ohm

Uitgangsrelais

250 V AC, 5 A, 500 VA max. belasting

30 V DC, 2 A, 60 W max. belasting

2 spanningsloze wisselcontacten

Intrinsiek Veilig (I.S.) 
Schakelcontact
NAMUR compatibel 

30 V DC, 500 mA

Li = 0H, Ci = 0F

Optionele extra’s – Zie systeemopties

Kabelingangen 7 x M20 (2 x gestopt/geplugd)

Aansluitdoos/opbergpin

Materiaal behuizing Koolstofhoudend GRP

Aansluitklemmen 2 2 x 2,5 mm  geleider

Kabelingangen 1 x 20 mm

Verbinding aardingskabel Snelconnector

Aardingsklem

Klemontwerp 2-polig met wolfraamcarbide contactpunten
Roestvrij staal

Certificering Ex II 1 GD T6

Goedkeuring FM Gekeurd

Spiraalkabel

Kabel Blauwe Cen-Stat Hytrel mantel (statisch 
dissipatief, chemisch resistent & slijtvast)

Geleiders 22 x 1,00 mm  koper

Lengte
(optioneel kabelhaspel en extra lengtes 
Hytrel kabel beschikbaar – contacteer ons 
voor de mogelijkheden)

15 meter uitgetrokken

Earth ®-Rite  MGV Mobiel aardingscontroleapparaat

www.athex.eu  |  info@athex.eu  |  Tel: +32 (0)3 653 21 82 
Vierselbaan 40 unit 10 - 2240 Zandhoven - Belgium

official distributor of Newson Gale Ltd.



Certificering Gevaarlijke Omgevingen

Aanvullende Certificering

Safety Integrity Level: SIL 2 (in overeenstemming met IEC/EN 61508)

SIL beoordelingsorgaan: Exida

EMC Getest: Volgens EN 61000-6-3, EN 61000-6-2

FCC - Part 15 (Class B)

Europa / Internationaal: Noord-Amerika:

Ex ec nC [ia] IIC T4 Gc(Ga) (gas & vapour)

Ta = -40ºC to +55ºC
Ex tb IIIC T70ºC Db (combustible dusts)

IECEx certifying body: ExVeritas
IECEx EXV 19.0059X

ATEX

     II 3(1) G

IECEx

ATEX Notified Body: ExVeritas

Ex II 2D
Ex ec nC [ia] IIC T4 Gc(Ga)
Ex tb IIIC T70ºC Db 

ExVeritas 19ATEX0545X
Ta = -40ºC to +55ºC

Class II, Zone 21, AEx tD[iaD] 21, T70ºC, 
(combustible dusts)

Class I, Zone 2, (Zone 0), AEx nA[ia] IIC T4
(gas & vapour)

OSHA recognised NRTL: CSA

NEC 505 & 506 (Class & Zoning)

CEC Section 18 (Class & Zoning)

When installed per Control Dwg;
ERII-Q-10165 cCSAus

Ta = -13°F to +131°F

Class I, Zone 2 (Zone 0) Ex nA[ia] IIC T4
DIP A21, IP66, T70ºC

Class II, Div. 1, Groups E, F, G

Ta = -25°C to +55°C

Class III, Div. 1

Associated Equipment [Ex ia] for use in
NEC 500 / CEC (Class & Division)

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D
Class II, Div. 2, Groups E, F, G
Class III, Div. 2

Providing Intrinsically Safe circuits for
Class I, Div. 1, Groups A, B, C, D

IECEx SIL 2
ATEX

Earth ®-Rite  MGV Mobiel aardingscontroleapparaat
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ATEX gecertificeerd / UL Goedgekeurd kopervrij 
gegoten aluminium behuizing - IP 66

ATEX gecertificeerde / FM gekeurde 2-polige roestvrij stalen aardingsklem, 
voorzien van een paar wolfraamcarbide contactpunten

237mm

2 x Wolfraamcarbide 
contactpunten

Universele
aansluitsleuf

Roestvrij stalen 
handgreep (304)

Uitrekbare 
Hytrel kabel

“simple apparatus” GRP 
aansluitdoos met snelconnector
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Technische eigenschappen
Ex d (Zone 1 Gas/Damp Installaties)

Voeding en Controle-eenheid

Voeding 12 V of 24 V DC

Vermogen 10 watt 

Omgevingstemperatuur -40°C tot +55°C 

Beschermingsgraad IP 66

Gewicht 4,5 kgs (9,9 lbs) netto

Constructie Kopervrij gegoten aluminium

Controlecircuit Intrinsiek Veilig

Operationele serie-
aardingsweerstand

Nominaal ≤10 Ohm

Uitgangsrelais 2 spanningsloze wisselcontacten

250 V AC, 5 A, 500 VA max. belasting

30 V DC, 2 A, 60 W max. belasting

Intrinsiek Veilig (I.S.) 
Schakelcontact
(NAMUR compatibel)

30 V DC, 500 mA

Optionele extra’s – Zie systeemopties

Li = 0H, Ci = 0F

Kabelingangen 7 x M20 (2 x gestopt/geplugd)

Aansluitdoos/opbergpin

Materiaal behuizing Koolstofhoudend GRP

Aansluitklemmen 
22 x 2,5 mm  geleider

Kabelingangen 1 x 20 mm

Verbinding aardingskabel Snelconnector

Aardingsklem 

Clamp Design
Roestvrij staal
2-polig met Wolfraamcarbide contactpunten

Certificering Ex II 1 GD T6

Goedkeuring FM Gekeurd

Spiraalkabel

Kabel Blauwe Cen-Stat Hytrel mantel (statisch 
dissipatief, chemisch resistent & slijtvast)

Geleiders 22 x 1,00 mm  koper

Lengte 15 meter uitgetrokken
(optioneel kabelhaspel en extra lengtes 
Hytrel kabel beschikbaar – contacteer ons 
voor de mogelijkheden)
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IECEx SIL 2
ATEX

Certificering Gevaarlijke Omgevingen

Aanvullende Certificering

Safety Integrity Level: SIL 2 (in overeenstemming met IEC/EN 61508)

SIL beoordelingsorgaan: Exida

EMC Getest:

FCC - Part 15 (Class B)

Volgens EN 61000-6-3, EN 61000-6-2

Europa / Internationaal: Noord-Amerika:

ExVeritas 19ATEX0537

Ex d[ia] IIC T6 Gb(Ga) (gas & vapour)

IECEx certifying body: ExVeritas

Ta = -40ºC to +55ºC

IECEx

Ta = -40ºC to +55ºC

IECEx EXV 19.0052

ATEX

Ex tb IIIC T80ºC IP66 Db (combustible dusts)

ATEX Notified Body: ExVeritas

Ex d[ia] IIC T6 Gb(Ga) 
     II 2(1)GD

Ex tb IIIC T80ºC IP66 Db 

Class II, Div. 1, Groups E, F, G

CEC Section 18 (Class & Zoning)

DIP A21, IP66, T80ºC

Class I, Div. 1, Groups A, B, C, D

oClass II, Zone 21 [20] AEx tD [iaD] 21 T80 C 
(combustible dusts).

Class III, Div. 1

Class III, Div. 1

Ta = -40°F to +122°F

Providing intrinsically safe circuits for

Class I, Div. 1, Groups A, B, C, D
Class II, Div. 1, Groups E, F, G

OSHA recognised NRTL: CSA

NEC 505 & 506 (Class & Zoning)

Class I, Zone 1 [0] AEx d[ia] IIC T6 Gb(Ga) 
(gas & vapour).

Class I, Zone 1[0] Ex d[ia] IIC T6 Gb(Ga)

When installed per Control Dwg;
ERII-Q-10110 cCSAus
Ta = -40°C to +50°C

NEC 500 / CEC (Class & Division)

Associated Equipment [Ex ia] for use in

Earth ®-Rite  MGV Mobiel aardingscontroleapparaat
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Een eenvoudig te gebruiken aardingskit die snel kan ingezet worden bij 

noodsituaties of bij het verladen van brandbare producten, op plaatsen 

waar er geen duidelijk aangewezen aardingspunten beschikbaar zijn, of 

waar deze ontoegankelijk zijn.

De reeks aardingsstaven worden in de grond geslagen op vastgelegde 

afstanden, om een zo hoog mogelijke aardingscapaciteit te bereiken, om 

op een veilige manier de statische elektriciteit van vrachtwagens, 

hulpdiensten en andere apparatuur/voertuigen af te voeren.

> Snel en eenvoudig te installeren en terug op te bergen

De draagbare aardingskit combineert meerdere korte aardelektroden (355 

mm lang) met specifieke verbindingen laag tegen de grond, om een 

aanvaardbaar lage weerstand te creëren voor elektrostatische aarding op 

het terrein.

> De set bevat verscheidene aardingskabels, en aardelektrodes met 

hamer en slagpin

> Opbergtas voor draagbare aardingskit en Cen-Stat™ klemmen, kabels 

en gereedschappen

Portabele aardingskit

Systeemopties

Newson Gale levert een reeks productaanvullingen die de controle en 

algemene veiligheid van verladingsprocessen verbeteren en ingenieurs 

helpen bij de installatie en het uitvoeren van routinecontroles van de 

aardingsapparaten. Contacteer Newson Gale of uw lokaal aanspreekpunt 

voor meer info omtrent de beschikbare opties.

Productreferentie: SWGKP1
Portabele aardingskit

> Controle klem en kabel

> Statische aardingsverificatie

Verzekert dat de MGV enkel vrijgave geeft indien de weerstand naar de 
echte aarde laag genoeg is om statische ladingen veilig af te afvoeren.

> Continue bewaking aardingscircuit

Dit testapparaat biedt bekwaam elektrotechnisch personeel de 

mogelijkheid om aan te tonen dat het Earth-Rite MGV 

aardingscontrolesysteem functioneert volgens de parameters die kunnen 

bevestigen dat een vrachtwagen veilig geaard is. Met dit 

gebruiksvriendelijk testapparaat kan de gebruiker met behulp van een 

paar keuzeschakelaars verschillende situaties simuleren, waardoor 

aangetoond kan worden dat het systeem goed is voor gebruik in het veld. 

Het wordt aanbevolen om dit testapparaat te gebruiken bij installatie van 

het MGV apparaat, en tijdens gepland onderhoud van de vrachtwagens 

waarop de MGV aardingssystemen geïnstalleerd zijn.

Verzekert dat de MGV enkel vrijgave geeft indien de weerstand tussen de 
vrachtwagen en het aardingspunt 10 ohm of lager is.

Functionele controle parameters:

Verzekert een goede continuïteit van het aardingscircuit doorheen 
contactpinnen van de aardingsklem, geleiders en connectoren.

Earth-Rite MGV Testapparaat

Earth-Rite MGV Testapparaat

Productreferentie: ER2/CRT.

Earth ®-Rite  MGV Mobiel aardingscontroleapparaat
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Installatiekit

Productreferentie: ER2KITA

(Excl. voedingskabel en 

schakelcontact-kabel)

> 1 m groene aardkabel (2x) met voorgemonteerde Exd wartels, 
verbindingen voor printplaat en 10mm aansluitogen

Installatiekit

> Ex (d) IP68 wartel (3x) voor Ø4 mm tot 8,4 mm ongewapende kabel*

Deze installatieset bevat de nodige Exd kabelwartels (5 stuks) en 

aansluitkabels (3 stuks) om de installatie van een Earth-Rite RTR, 

Earth-Rite PLUS, Earth-Rite FIBC of Earth-Rite MGV uit te voeren zoals 

aangegeven in de handleiding. Twee van de wartels zijn geschikt voor 

gewapende kabeldiameters van 9 mm tot 13,5 mm. Drie wartels zijn 

geschikt voor de I.S. stroomvoerende ongewapende bekabeling met 

diameters van 4 mm tot 8,4 mm.

* Voor omgevingen die geen IIC apparaten vereisen

> Ex (d) IP68 wartel (2x) voor Ø9 mm tot 13,5 mm gewapende kabel*

> 3 m 2-aderige blauwe kabel (1x) voor verbinding systeem met 
aansluitdoos/opbergpin

> Verzilverde sleepringcontacten met ultra lage weerstand

®> Automatisch oprollend met tot 15 m (50 ft.) Hytrel  beschermde kabel 

VESM02 Veerkabelhaspel

> Gecertificeerd voor gebruik in explosiegevaarlijke ATEX Zone 1 en 2 
omgevingen

De VESM02 kabelhaspel wordt gebruikt voor installaties waarbij men zeker 

wil zijn dat de aardingsklem en kabel door de gebruiker of chauffeur wordt 

teruggeplaatst na voltooiing van het proces. De VESM02 haspel kan 

gebruikt worden in combinatie met de Earth-Rite RTR, Earth-Rite PLUS 

en Earth-Rite MGV.

VESM02 Kabelhaspel

Productreferentie: VESM02

> NAMUR Compatibel

> Geschikt voor Ex ia, ib, ic intrinsiek veilige schakelcircuits

De I.S. Switching PCB is een extra printplaat die eenvoudig kan worden 

toegevoegd aan Newson Gale aardingsunits. Hiermee kunnen gebruikers 

rechtstreeks communiceren en intrinsiek veilige circuits schakelen, zonder 

de noodzaak van extra apparatuur (zener barrières, galvanische 

scheidingen,...). De I.S Switching PCB is zodanig ontworpen dat de 

elektrische parameters van de Exi-signalen niet beïnvloed worden, en is 

compatibel met de Earth-Rite RTR, Earth-Rite PLUS, Earth-Rite FIBC of 

Earth-Rite MGV aardingsunit. 

> Li = 0H, Ci = 0F

> 30 V DC, 500 mA

Intrinsiek Veilige (I.S.) Schakelprintplaat

I.S. Schakelprintplaat

Productreferentie: ER2/IS/KIT

Earth ®-Rite  MGV Mobiel aardingscontroleapparaat
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Productreferentie Product beschrijving

MGVP1ED7A4-KC ER MGV Apparaat met GRP behuizing + X90IP Roestvrij 
stalen klem + 15 m uitrekbare Hytrel spiraalkabel + 
aansluitdoos met snelconnector (extra 15m spiraalkabel in 
optie – vraag naar meer details*)

MGVP1ED4A7-KC ER MGV Apparaat met GRP behuizing + X90IP Roestvrij 
stalen klem + M02 Kabelhaspel met 15m Hytrel kabel (Extra 
kabellengte kan niet worden gebruikt in combinatie met de 
VESM02 kabelhaspel)

MGVMED7A4-KC ER MGV Apparaat met Exd behuizing + X90IP Roestvrij 
stalen klem + 15 m uitrekbare Hytrel spiraalkabel + 
aansluitdoos met snelconnector (extra 15m spiraalkabel in 
optie – vraag naar meer details*)

MGVMED7A7-KC ER MGV Apparaat met Exd behuizing + X90IP Roestvrij 
stalen klem + M02 Kabelhaspel met 15m Hytrel kabel (Extra 
kabellengte kan niet worden gebruikt in combinatie met de 
VESM02 kabelhaspel)

ER2/IS/KIT Intrinsiek Veilige (I.S.) Schakelprintplaat 

ER2/KITA Installatiekit inclusief voorgeschreven Exd gewapende 
kabelwartel voor omgevingen die geen IIC apparatuur 
vereisen (2x), ongewapende aardingskabel (3x) en 
handgrepen voor openen deksel behuizing.

ER2/CRT ER MGV Testapparaat voor indienstname en onderhoud van 
MGV aardapparaat.

SWGKP1 Portabele aardingskit

VESM02 VESM02 Veerkabelhaspel met 15 m (50 ft.) 2-aderige Hytrel 
beschermde aardingskabel.

Product bestelcodes

Tijdens verladingsprocessen bevindt de vrachtwagen 

zich normaal gesproken in ATEX zone 2 / Class I, Div.2 

locaties, of gebieden met een lager risico. In deze 

omgeving zijn statisch dissipatieve GRP behuizingen, 

die de nodige impacttesten hebben ondergaan, 

gerechtvaardigd voor gebruik. Indien wordt 

aangenomen dat tijdens verlading de MGV apparaten 

zich in ATEX zone 1 / Class I, Div.1 locaties kunnen 

bevinden, kan de MGV geleverd worden in een Exd / XP 

drukvaste behuizing. Neem voor meer informatie 

contact op met uw plaatselijk Newson Gale kantoor of 

aanspreekpunt.
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* Alternatieve klem, kabellengtes en haspelopties op aanvraag
   Contacteer uw lokaal verkoopkantoor of distributeur met uw vereisten.

Contacteer ons > Uw aanvraag zal snel 
behandeld worden via ons webformulier. 
Gelieve onderstaande contactgegevens te 
gebruiken, indien u ons liever telefonisch of 
per email contacteert.

Earth ®-Rite  MGV Mobiel aardingscontroleapparaat

www.athex.eu  |  info@athex.eu  |  Tel: +32 (0)3 653 21 82 
Vierselbaan 40 unit 10 - 2240 Zandhoven - Belgium

official distributor of Newson Gale Ltd.

https://athex.be/nl/producten/statisch-aarden/earth-rite/earth-rite-mgv

