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dostêpny w kolorze
czarnym lub szarym
2 p³askie gniazda sieciowe

system porz¹dkowania
przewodów

UBEZPIECZENIE

10000 z³*

do

Wygl¹d urz¹dzenia mo¿e siê nieznacznie ró¿niæ od przedstawionego na zdjêciu.

5 gniazd sieciowych
z uziemieniem

zabezpieczenie Internetu
w zestawie kabel RJ-45
podwietlany
wy³¹cznik sieciowy

zw³oczny bezpiecznik
automatyczny
ergonomiczna
wtyczka zasilaj¹ca

ZABEZPIECZENIE
INTERNETU

SIECIOWYCH
5 Z UZIEMIENIEM
7 GNIAZD

BEZPIECZNIK
AUTOMATYCZNY

OCHRONA
PRZECIWPRZEPIÊCIOWA

PODWIETLANY
WY£¥CZNIK

SYSTEM PORZ¥DKOWANIA
PRZEWODÓW

URZ¥DZENIE W KOLORZE
CZARNYM LUB SZARYM

DOSTÊPNE D£UGOCI
KABLA: 1.5m, 3m, 5m

acar P7 NET to wzbogacona wersja modelu acar P7, chroni¹ca
urz¹dzenia pod³¹czone do Internetu. Posiada siedem zabezpieczonych gniazd zasilaj¹cych 230V (w tym 5 z uziemieniem) oraz
2 zabezpieczone gniazda RJ45, przeznaczone do pod³¹czenia
urz¹dzenia w standardzie Ethernet 10/100 Mb/s (router, komputer,
notebook, konsola do gry, TV LCD). Polecany w konfiguracjach
z ³¹czem zewnêtrznym (antena dachowa, po³¹czenie z innym
budynkiem) lub w du¿ej odleg³oci od routera (odleg³e pomieszczenia, itp.). Zabezpiecza przed przepiêciami wszystkie pary
przewodów skrêtki oferuj¹c jednoczenie standardowe
zabezpieczenie przeciwprzepiêciowe zasilania 230V.

acar P7 NET

Dane techniczne:

Napiêcie znamionowe UN
Czêstotliwoæ znamionowa

PODWIETLANY WY£¥CZNIK
SIECIOWY I ZW£OCZNY
BEZPIECZNIK
AUTOMATYCZNY

ZABEZPIECZENIE
INTERNETU
W ZESTAWIE
KABEL RJ-45
5 GNIAZD SIECIOWYCH
10/16A ZE STYKIEM
OCHRONNYM
ORAZ 2 GNIAZDA
SIECIOWE P£ASKIE 2,5A

MONTA¯ SYSTEMU
PORZ¥DKOWANIA
PRZEWODÓW

230V
50Hz
Pr¹d znamionowy obci¹¿enia SIN
10A
Pr¹d up³ywu
< 0,5mA
Czas odpowiedzi uk³adu przeciwprzepiêciowego < 25ns
Napiêcie maksymalne UC
250V 50Hz
Poziom protekcji UP
£1,3kV
Znamionowy pr¹d wy³adowczy iN
Maksymalny pr¹d wy³adowczy iMAX
Bezpieczniki
System ochrony przeciwpora¿eniowej
Iloæ gniazd sieciowych
Wy³¹cznik
Obudowa
Wymiary
Ciê¿ar

2kA (L/N) - 8/20µs
6,5kA (L/N) - 8/20µs
jeden bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zw³ocznej 10A/250V
ko³ki ochronne gniazd po³¹czone z przewodem ochronnym
5 gniazd dwubiegunowych ze stykiem ochronnym 10A/250V
2 gniazda dwubiegunowe bez styku ochronnego 2,5A/250V
dwutorowy wy³¹cznik podwietlany
z tworzywa sztucznego samogasn¹cego
370x65x44mm
0,48kg

Dane techniczne toru Ethernet:
Napiêcie znamionowe UN
Napiêcie maksymalne UC
Poziom protekcji UP linia-linia
Poziom protekcji UP linia-uziemienie
Znamionowy pr¹d wy³adowczy iN linia-linia

5V
6V
£40V  1kV/1µs, C3
£600V  1kV/1µs, C3

20A  10/1000µs, C3
20A  10/1000µs, C3
1-2,3-6,4-5,7-8
RJ45 (8P8C)
Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych urz¹dzenia, wynikaj¹cych z postêpu technicznego.
Znamionowy pr¹d wy³adowczy iN linia-uziem.
Chronione pary przewodów
Typ gniazd

*Suma gwarancyjna 1 000 000 z³ zgodnie z umow¹ ubezpieczenia potwierdzon¹ polis¹ i ogólnymi warunkami ubezpieczenia dostêpnymi na stronie www.hsk.com.pl

