
OPPMERKING

Alt som finnes i et EPA-område, dvs. ESD-beskyttet område, skal være sikret. 
Utenforstående personer eller besøkende skal med èn gang vite når de går inn 
i et EPA-område og derfor kreves skikkelig oppmerking i form av varselskilt og 

varselstape for gulvmarkering. Det er også viktig for de som arbeider i ESD-om-
rådet å ha området oppmerket, for å unngå misforståelser. På denne måten 

signaliserer bedriften for kunder at man er nøye i sitt ESD-arbeid.

GUIDE: ESD
Man skal gå ut ifra at all elektronikk man håndterer er følsom og at alle bedrifter som håndterer elektronikk på en eller annen måte 
bør se over hvilke ESD-krav som stilles. Under tipser Gigant deg om noen områder der man med enkle midler kan gjøre stor 
forskjell i sluttproduktenes kvalitet.

TRANSPORT

Det samme som for lagring gjelder det å transportere de ESD-følsomme produktene med rett 
hjelpemiddel. Plasser f.eks. en lagerboks med et kretskort på en tralle som skal transporteres 

bort, men pass da på at trallen også er en ESD-tralle! Samme sak gjelder for f.eks. en flaks-
parkesykkel eller hyllevogner. Det gjelder å sikre hele ESD-området for å skape maks.  
beskyttelse. Det er viktig å ikke overse noen ledd i produksjonskjeden, spesielt innen  

montering og testing, da det kan medføre alvorlige konsekvenser.

LAGRING

Ettersom de ESD-følsomme produktene (kretskortene) som håndteres ikke skal risikere å lades ut ved 
kontakt med andre gjenstander, er det viktig at disse lagres i f.eks. lagerbokser. Boksene finnes for å 

lagre smådetaljer og komponenter nær arbeidsflaten. Hvis man jobber med enda mindre detaljer kan 
en komponentkarusell med mindre bokser være bra å ha. Disse boksene har en ESD-beskyttelse 

som minsker risikoen for kretskort å komme i kontakt med ladinger og andre gjenstander.

ARBEIDSPLASS

For de som håndterer ESD-følsomme produkter er det viktig å ha riktig utstyr og hjelpemidler. Det gjelder gene-
relt alt som finnes i det ESD-beskyttede området og fremfor alt det som kan tenkes å komme i kontakt med de 

ESD-følsomme produktene (kretskort). Gigant har et bredt sortiment av ESD-produkter som er egnet i EPA-om-
rådet (ESD-beskyttet område) slik som; arbeidsbord, arbeidsplassmatte, arbeidsstol og forstørrelseslampe. 

Disse skal med hjelp av koblingskabel og jordkoblingssystem være koblet til jord.

GRUNNOPPLÆRING

Vi tilbyr en grunnopplæring for våre kunder ute på industriarbeidsplassen samt for forhandlere og selgere. 
Vi anser at opplæring er nøkkelen til et vellykket ESD-arbeid og derfor anbefaler vi at alle som arbeider 

nær eller i et ESD-miljø får denne opplæringen. Kunnskap hos medarbeiderne er en viktig del å ha med 
når man jobber med ESD-følsomme produkter. I opplæringen inngår det grunnleggende i ESD og hvor-

dan man skaper en ESD-plan for å strebe etter en ESD-sikker arbeidsplass.


