®
acar S8
Przeciwprzepięciowe urządzenie zabezpieczające

dostępne
kolory:
szary
czarny

8 gniazd sieciowych z uziemieniem
z przesłonami dla ochrony przed porażeniem

SIECIOWYCH
Z UZIEMIENIEM
8 GNIAZD
BEZPIECZNIK
AUTOMATYCZNY

GNIAZDA BEZPIECZNE
DLA DZIECI

PODŚWIETLANY WYŁĄCZNIK
DWUBIEGUNOWY

OCHRONA
PRZECIWPRZEPIĘCIOWA

DOSTĘPNE KOLORY:
CZARNY LUB SZARY

DOSTĘPNE DŁUGOŚCI
KABLA: 1.5m, 3m, 5m

acar S8 jest podstawowym modelem z popularnej serii urządzeń zabezpieczających. Wysoka jakość została potwierdzona
wieloletnim doświadczeniem polskiego producenta i 10-letnią
gwarancją. Urządzenie jest przewidziane jako zabezpieczenie
uniwersalne, może pełnić podstawowe funkcje ochronne zarówno systemów komputerowych (komputery stacjonarne, notebooki, monitory, drukarki, skanery itp.) jak i audiowizualnych (LCD/
PLAZMA, odtwarzacze DVD/BD, amplitunery, wzmacniacze).
Nowoczesna i elegancka obudowa pozwala na umieszczenie go
w dowolnym, dogodnym i widocznym miejscu (biurko, szafka),
a smukła sylwetka zajmuje mało miejsca. Osiem zabezpieczonych
gniazd sieciowych 230V z uziemieniem oraz automatyczny bezpiecznik wystarcza do większości zastosowań w biurze i domu.
Uchwyty do mocowania są opcjonalnie dostępne u dystrybutora.

zwłoczny
bezpiecznik
automatyczny
dwubiegunowy
podświetlany
wyłącznik sieciowy

wysokiej jakości
kabel zasilający
H05VV-F

Dane techniczne: acar S8
Dopuszczalne obciążenie
Napięcie znamionowe UN
Częstotliwość znamionowa
Prąd znamionowy obciążenia
Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego
Napięcie maksymalne UC
Poziom protekcji UP
Znamionowy prąd wyładowczy iN
Maksymalny prąd wyładowczy iMAX
Bezpieczniki
System ochrony przeciwporażeniowej
Ilość gniazd sieciowych
Wyłącznik
Obudowa
Wymiary
Ciężar

PMAX 2300W
230V
50Hz
ΣIN =10A MAX
<25ns
250V 50Hz
≤1,3kV
2kA (L/N) – 8/20μs
6,5kA (L/N) – 8/20μs
jeden bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwłocznej 10A/250V
kołki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym
8 gniazd dwubiegunowych ze stykiem ochronnym 10A/250V
dwutorowy wyłącznik podświetlany
z tworzywa sztucznego samogasnącego
445x54x55mm
0,48kg

DWUBIEGUNOWY
PODŚWIETLANY
WYŁĄCZNIK SIECIOWY
I ZWŁOCZNY
BEZPIECZNIK
AUTOMATYCZNY
8 GNIAZD
SIECIOWYCH 10A
Z UZIEMIENIEM
I PRZESŁONAMI
OCHRONNYMI
CZTERY MOŻLIWE
KIERUNKI UŁOŻENIA
KABLA SIECIOWEGO
ORAZ OPCJONALNE
UCHWYTY MOCUJĄCE

Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.
*ważne przez rok od daty zakupu, suma gwarancyjna 1 000 000 zł zgodnie z umową ubezpieczenia potwierdzoną polisą i ogólnymi warunkami ubezpieczenia dostępnymi na stronie
www.hsk.com.pl
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