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Net Protector

Net Protector PROFESSIONAL
Net Protector
PROFESSIONAL

r
Net Protecto

Wspólne dane techniczne rodziny:
Napiêcie znamionowe UN
Napiêcie maksymalne UC
Poziom protekcji UP linia-linia
Poziom protekcji UP linia-uziemienie
Znamionowy pr¹d wy³adowczy iN linia-linia
Znamionowy pr¹d wy³adowczy iN linia-uziem.
Chronione pary przewodów
Iloæ kana³ów
Obudowa
D³ugoæ przewodu uziemiaj¹cego
Normy

5V
6V
£40V  1kV/µs, C3
£600V  1kV/µs, C3
20A  10/1000µs, C3
20A  10/1000µs, C3
1-2, 3-6, 4-5, 7-8
1
metalowa, lakierowana
0,5m
PN-EN 61643-21

Dane techniczne: wy³¹cznie AXON Net Protector
Typ gniazd
Obudowa

RJ45 (8P8C)
z tworzywa sztucznego

Wymiary
Ciê¿ar

66x60x30mm
0,08kg

Dane techniczne: wy³¹cznie AXON Net Protector PROFESSIONAL
Typ gniazd
Obudowa
Wymiary
Ciê¿ar

RJ45 (8P8C) ekranowane
metalowa, lakierowana
70(95)x50x30mm
0,16kg

Rodzina ochronników AXON Net Protector jest przeznaczona do zabezpieczenia przed impulsowymi przepiêciami
urz¹dzeñ pod³¹czonych do sieci Ethernet o maksymalnej
przepustowoci do 1Gb/s. Ochronniki AXON Net Protector
wspó³pracuj¹ z modemami, routerami, kartami sieciowymi
i wszystkimi innymi elementami sieci Ethernet, które wykorzystuj¹ skrêtkê komputerow¹ zakoñczon¹ wtyczk¹ typu RJ45.
Zastosowane w urz¹dzeniu szybkie elementy pó³przewodnikowe eliminuj¹ skutki impulsowych przepiêæ pomiêdzy
wszystkimi parami przewodów w kablu czteroparowym,
a energia przepiêæ odprowadzana jest do uziemienia za
porednictwem przewodu ochronnego PE.
Urz¹dzenia wystêpuj¹ w dwóch wersjach. AXON Net Protector
posiada plastikow¹ obudowê i jest przeznaczony do monta¿u
w mniej wymagaj¹cych warunkach instalacyjnych.
AXON Net Protector PROFESSIONAL to wersja wyposa¿ona
w metalow¹, ekranuj¹c¹ i odporn¹ na nara¿enia mechaniczne obudowê oraz ekranowane gniazda przy³¹czeniowe.
Wa¿ne! Warunkiem poprawnej pracy ochronnika jest pod³¹czenie go do
sprawnego uziemienia lub przewodu PE. Zaleca siê, aby skutecznoæ zerowania
b¹d rezystancja uziemienia by³y zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
UWAGA: nie wolno pod³¹czaæ przewodu uziemiaj¹cego urz¹dzenia do instalacji
odgromowej budynku!

Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych urz¹dzenia, wynikaj¹cych z postêpu technicznego.
UWAGA! Dane techniczne okrelaj¹ maksymalne wartoci impulsów przepiêciowych, przed którymi chroni urz¹dzenie.

