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EKSPERTEN PÅ ESDEKSPERTEN PÅ ESD

Med 20 års erfaring vet vi på Gigant hva som gjør en bra arbeidsplass enda bedre. Vi har 
kunnskapen og utstyret som gjør arbeidsmiljøet sikrere, jobben mer effektiv og deg som  
arbeidsgiver mer attraktiv - for både medarbeidere og kunder.

KUNNSKAPEN SOM GIR EN 
BEDRE ARBEIDSPLASS

DU OG DIN ARBEIDSPLASS ER UNIK  
- AKKURAT SOM VÅRE LØSNINGER 
I dag er vi Nordens ledende leverandør av arbeidsplass-
produkter til industrien. Med vår erfaring, kompetanse 
og vårt brede sortiment skaper vi attraktive, effektive 
og sikre arbeidsplasser. Vi vet at alle arbeidsplasser har 
sine krav og med egen konstruksjon og produksjon tar 
vi fram helt kundetilpassede løsninger. 

ESD ER BARE EN DEL
I denne brosjyren får du mer informasjon om hvordan vi 
kan forbedre ESD-beskyttelsen på arbeidsplassen, men 
det er bare en del av hva vi kan hjelpe til med.

Vår ekspertise og vårt tilbud strekker seg over hele 
arbeidsplassen og dekker mange behovsområder slik 
som belastningsergonomi, løft og støy. Vi har ferdige 
løsninger og konsepter for et antall type arbeidsplasser. 
F.eks. montering og pakking. Vi vet hvordan du forbe-
drer arbeidsmiljøet. Snakk gjerne med våre tekniske 
selgere for videre veiledning og fordypning.

FRA IDÈ TIL RESULTAT
Uansett om du bygger nytt, bygger ut eller trenger å 
oppgradere en eksisterende arbeidsplass, hjelper vi 
deg hele veien fra planlegging og skisser til montering 
og driftssetting. Start med å ta kontakt med oss, så 
hjelper våre spesialister deg videre. Første skritt mot  
morgendagens industriarbeidsplass.



KRAV OG BEHOVKRAV OG BEHOV

LA OSS ØKE ESD-BESKYTTELSEN
For å redusere ESD-skader på produkter, og da fremfor alt kretskort, kreves at man øker 
ESD-beskyttelsen. En økt beskyttelse minsker ikke bare risikoen for at permanente og 
latente skader inntreffer på ESD-produktene, men gir også en beskyttelse for brukeren.  
Et ESD-område som ikke er ESD-beskyttet er også et hinder for produktiviteten når ska-
dene medfører høye kostnader.

ESD-STANDARDER
Innen ESD-området finnes det to hovedstandarder 
som har sin opprinnelse i ”The International ESD 
Community”, de heter ANSI/ESD S20.20 og IEC 
61340-5-1. Alle bedrifter som produserer eller hånd-
terer ESD-følsomme produkter bør ta hensyn til disse 
standarder. Under disse to hovedstandarder finnes en 
rekke ulike understandarder som bl.a. berører hvilke 
ESD-produkter som er godkjente å brukes i arbeids-
miljøet.

Å legge penger i riktig utstyr, hjelpemidler og opp-
læring er en investering som betaler seg nesten om-
gående i form av reduserte ESD-skader og personlige 
ubehag. Det er også en satsing som er lønnsom i form 
av økt produktivitet i og med at de reduserte ESD-ska-
dene resulterer i færre reparasjoner og betydelig lavere 
servicekostnader.

FOREBYGG SKADER
Allerede før det går så langt som til ESD-skader, kan 
forbedret ESD-beskyttelse øke lønnsomheten og 
trivselen i bedriften. Dessuten øker kundeinntrykket og 

tilliten hvis kundene får vite at bedriften har et gjen-
nomtenkt ESD-vern. Det blir trygt å selge elektronikk 
når man vet at risikoen for permanente og latente ska-
der er nesten fraværende. For å skape et ESD-beskyt-
tet område (EPA, Electro Protective Area) er det viktig 
å tenke på flyten i produksjonen. Det er f.eks. en klar 
fordel å ha ESD-området samlet i produksjonslokalet 
enn å ha det spredd utover i lokalet. På den måten 
behersker man området enklere og skaper kontroll.

ESD-PLAN
For å skape et vellykket arbeid innen ESD finnes det 
flere trinn å gjennomgå. Framfor alt er det viktig å 
passe på at alle som arbeider innen ESD-området har 
gjennomgått en grunnopplæring. Dette for å kun-
ne forstå de tekniske og sentrale begrepene innen 
ESD-området og hvordan man planlegger og gjen-
nomfører et holdbart arbeide trinn for trinn. Les gjerne 
Gigants whitepaper ”Konsekvenser av utilstrekkelig 
ESD-beskyttelse” for å få et bedre grep om hvordan 
man kan bygge opp en plan, oppfylle krav og hva som 
hender om det ikke finnes tilstrekkelig vern.

Årsak til feil i driftssatte system.
Av alle feilårsaker til driftssatte system kommer 60% av ESD og 
resten pga. komponentfeil eller mekaniske samt kjemiske feil.  
Med driftssatte system menes apparater som inngår i kretskort.

ESD 
60 %

Kompo- 
nenter
10 %

Mekaniske/kjemiske 
30 %



VÅR METODEVÅR METODE

REAGER FØR SKADEN SKJER
Med vår metode sikrer du at investeringen havner rett. Vi går ut fra brukeren, arbeidet og am-
bisjonen. Vi arbeider systematisk og hele veien fra analyse til driftssetting.

ANALYSEN: RISIKOBEDØMMING OG  
FORUTSETNINGER
Vi starter med å kartlegge arbeidsplassen og arbeids- 
oppgavene i en grunnleggende behovsanalyse. Dette 
gjør vi for å få et helhetsbilde og finne risikomomenter 
slik at vi kan foreslå riktige tiltak.

I analysen går vi igjennom hvordan ESD-arbeidet ser 
ut idag, vi undersøker produksjonsområdet ut ifra et 
ESD-perspektiv og ser på hvor EPA-områder finnes. 
Hvilke er problemområdene og hva er årsaken til dis-
se? Det er viktig å ikke overse noe i produksjonskje-
den, ettersom risikoen for ESD-skader da øker.

LØSNINGEN: STANDARD ELLER  
KUNDETILPASSET
Alle løsninger starter og slutter med brukeren og vår 
behovsanalyse. Hvem er det som jobber her, hvilke krav 
stilles, hvordan ser miljøet ut og hva sier loven? 

Med analysen som grunnlag kan vi tegne opp en 
ESD-løsning i Gigant 3D for å vise hvordan flyten bør 
være i produksjonslokalet. Vi skaper et ESD-tilpasset 
miljø for hver arbeidsstasjon med bord, oppbevaring, 
transporthjelpemidler, stol, matte og belysning. Arbeids- 
oppgavene bestemmer hvordan en arbeidsstasjon skal 
se ut. I løsningen bruker vi produkter fra vårt brede og 
kvalitetssikre sortiment. Hvis det er behov kan vi også 
konstruere og produsere kundeunike løsninger med 
samme høye kvalitet.

DRIFTSSETTING: INNKJØRING OG  
OPPFØLGING
Løsningen er bare en start, arbeidet med ESD pågår 
hele tiden. En riktig installasjon og en introduksjon er en 
forutsetning for at løsningen skal gjøre jobben enklere 
og en selvfølgelig del i vårt tilbud. For å skape kontinuitet 
kreves kunnskap, rutiner og kontinuerlig oppfølging. Vi 
hjelper dere med underlaget som gjør at ESD-beskyttel-
sen blir en selvfølgelig del av arbeidet.
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ARBEIDSPLASS
Når man håndterer ESD-følsomme produkter er det 
viktig å passe på at man har riktige produkter rundt 
seg. Bl.a. er det viktig å passe på at arbeidsplassen 
er skikkelig jordet med hjelp av jordkoblingssystem og 
jordkoblingskabler. Med arbeidsplass menes stolen, 
bordet, hyllen, ja alt som kretskortet eller brukeren kan 
tenkes å komme i kontakt med rundt arbeidsflaten.

LAGRING
Mange ganger trenger man å lagre de ESD-følsomme 
produktene i plukkbokser eller lagerbokser nær arbeids- 
flaten, for lettere å komme til detaljene. Boksene har 
et ESD-vern som reduserer risikoen for ESD-skader. 
Lagring er en viktig del innen ESD, da oppbevaring er en 
nødvendighet på alle arbeidsplasser.

TRANSPORT
Når man håndterer ESD-følsomme produkter kan 
man ofte trenge en form for transporthjelpemiddel. 
Man kan f.eks. transportere kretskortene med hjelp av 
flaksparkesykkel, hyllevogn eller tralle. Disse produk-
tene skal også være ESD-tilpasset slik at ikke unødig 
ladinger dannes.

OPPMERKING
For at alle skal vite når de går inn i et ESD-område er 
det viktig å ha tydelig oppmerking. Det finnes gulv-
markeringstape og ESD-skilt som varsler for dette. 
For besøkende og utenforstående er det ekstra viktig 
å ha beskyttelse, som f.eks. skotrekk når de går inn. 
Alt dette for å skape maks. beskyttelse da små tabber 
kan medføre alvorlige konsekvenser.

PRODUKTER

I vårt brede sortiment finner du et stort utvalg pro-
dukter fra ledende varemerker som vi kan kombine-
re til en ESD-løsning. Gigant skaper sikre arbeids-
plasser som gjør arbeidet enklere samtidig som vi vil 
skape trygghet hos våre kunder.

Hva er det som gjør en arbeidsplass ESD-sikker? Det finnes tydelige hjelpemidler for å 
lage et ESD-beskyttet område. Bl.a. handler det om å lære opp sine ansatte og ha et 
team som jobber ut ifra en ESD-plan.

VEIEN TIL ESD-OMRÅDE

EN ESD-SIKKER ARBEIDSPLASS

PRODUKTER PRODUKTER

OPPFYLLER KRAVENE
Avhengig av hvilke krav som stilles av bedriften selv, eller av 
bedriftens kunder kan arbeidsplassene se ulike ut. Bedriftens 
eller kundens mål er en del som bygger på de standarder og 
anbefalinger som finnes. De fleste vil naturligvis ikke risikere å 
få skader på sine kretskort og har derfor som mål å følge disse 
standarder. Gigant jobber kun med varemerker som følger alle 
disse kriterier og direktiv.

Bordplate
ESD-matte eller 
ESD-laminat

Bordsstativ

Hylle tre,
ESD-laminat

Hylle ESD

Leddbar arm ESD

Jordingssystem ESD

Opphengsskinne ESD



Tilpasning er et nøkkelord for arbeidsplasser som vil redusere 
faren for ESD-skader. Det gjelder også våre løsninger  
- kundenes behov styrer.

FRA BEHOV TIL RESULTAT
Utviklingen av kundetilpassede løsninger følger vår metodikk med analyse, 
løsning og driftssetting. Vi har kompetansen og ressursene til å skape løsning-
er etter våre kunders behov.

Før vi implementerer den ferdige løsningen hos dere gjør vi en analyse for å 
se hvor langt dere har kommet i ESD-arbeidet. Etterpå tegner vi et forslag ut 
ifra den eksisterende layout for å se hvordan man kan holde EPA-områdene 
konsentrert og smart planlagt. Deretter går vi videre til tilbud og konstruk- 
sjonsgjennomgang. I konstruksjonsgjennomgangen presenteres f.eks. våre 
kundetilpassede løsninger for hev- og senkbare arbeidsbord med ESD-lami-
nat som overflatebelegg. Feedback og godkjennelse handler om at begge 
parter er enige om løsningen. Kvalitetssikring og funksjonstester gjøres før 
driftssettingen er igang.

Før vi implementerer den ferdige løsningen hos dere, gjør vi en funksjonstest 
og kvalitetskontroll.

Fra behov til konstruert og produsert  
kundeunik løsning, moment for moment.

EGEN UTVIKLING. 
STØRRE MULIGHETER.

KUNDEUNIKE LØSNINGERKUNDEUNIKE LØSNINGER
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ANALYSE TEGNE BEREGNE TILBUD KONSTRUKSJONS-
GJENNOMGANG

FEEDBACK OG 
GODKJENNELSE KVALITETSSIKRING FUNKSJONSTEST  

OG INSTRUKSJONER
LØSNING OG 

DRIFTSSETTING



ARBEIDE MED ESD-FØLSOMME PRODUKTER
Bedrifter som håndterer ESD-følsomme produkter bør se over 
kunnskapsnivået som trengs for å oppfylle ESD-kravene. Dette 
er en opplæring for deg ute på industriarbeidsplassen som 
jobber med ESD-følsomme produkter. Her får du lære hva 
ESD er, hvordan man skaper en ESD-plan og hvordan man 
fullfører den.

EN ESD-SIKKER ARBEIDSPLASS
For deg som er selger og forhandler av produkter for å skape 
en ESD-sikker arbeidsplass, er det viktig å kjenne til alle regler 
og krav. Det er også nyttig å kjenne til alle hjelpemidler og mu-
ligheter som finnes for å skape en effektiv, attraktiv og sikker 
ESD-arbeidsplass.

GIGANT ACADEMY GIGANT ACADEMY

Riktig utstyr og produksjonsplanlegging er grunn-
laget, men det er brukeren i hverdagen som av-
gjør resultatet. Vi tilbyr opplæringer såvel til våre 
forhandlere som til våre kunder ute på industrien. 
I våre opplæringer får deltagerne teste og trene 
til de nye kunnskapene sitter med såvel teoretis-
ke som praktiske øvelser. Hvis du vil arrangere  
opplæring for dine ansatte, stiller vi gjerne vår 
ekspertise til rådighet.

OPPLÆRING I ET 
VIRKELIG MILJØ



TJENESTER: MÅLING, KONTROLL 
OG RÅDGIVNING
Gigant henvender seg til alle som håndterer ubeskyttet elektronikk. Vi samarbeider 
med SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut ) som er en internasjonal ledende insti-
tusjon for forskning og innovasjon.

VÅRE TJENESTER VÅRE TJENESTER

HER ER NOEN AV DE TJENESTER VI TILBYR I VÅRT BREDE TJENESTETILBUD:
•  Testing av ESD-beskyttelsesprodukter i henhold til IEC61340 for bruk i elektronikkproduksjon og ved 

transport av ESD-følsomme komponenter.

• Utføring av ESD-godkjenninger og innføring i listen over ESD-godkjente produkter.

• Måling og vurdering av ESD-risikoer og -vern i ulike områder, for ulike produkter og utstyr.

• Audit/revisjoner, f.eks. i lokaler for elektronikkproduksjon.

• ESD-opplæring for ESD-ansvarlig, ESD-koordinator, ESD-beskyttelsesleverandør og  
   produksjonspersonalet.



KONTAKT  
OSS GJERNE!

www.gigant.no
gigant@gigant.no

Tlf. 66992000
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