
SCHUKO

zwłoczny bezpiecznik
automatyczny

sygnalizacja ochrony 
przeciwprzepięciowej

błyszcząca powierzchnia

wysokiej jakości
kabel zasilający H05VV-F

dwubiegunowy
podświetlany
wyłącznik sieciowy

5 gniazd sieciowych Schuko z uziemieniem
z przesłonami dla ochrony przed porażeniem
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GNIAZD SIECIOWYCH
Z UZIEMIENIEM SCHUKO5

DOSTĘPNE KOLORY:
CZARNY, SZARY LUB BIAŁY

DOSTĘPNE DŁUGOŚCI
KABLA: 1.5m, 3m, 5m
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Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.

acar X5 Schuko plus to jedno z najnowszych przeciwprzepięciowych urządzeń zabez-

pieczających z oferty produktów acar. Sprawdzone, skuteczne i niezawodne rozwiązania 

konstrukcyjne oraz nowoczesny projekt, pozwalają udzielić 5 lat gwarancji na urządzenie. 

acar X5 Schuko plus w odróżnieniu od wersji acar X5 Schuko jest wzbogacony o sys-

tem sygnalizacji poprawnego działania protekcji oraz warystor o podwyższonej absorpcji 

energii. Błyszczące wykończenie powierzchni czołowej podkreśla niebanalność projektu 

wzorniczego, wyróżniając produkt wizualnie. Pięć gniazd sieciowych z uziemieniem typu 

Schuko oraz niewielkie gabaryty urządzenia pozwalają na jego wszechstronne użycie 

w  domu i  w  biurze. Automatyczny bezpiecznik zapewnia praktycznie bezobsługową 

pracę. Duża skuteczność działania oraz atrakcyjny wygląd predysponują go do miana 

podstawowego zabezpieczenia przeciwprzepięciowego, niezbędnego w każdym miejscu. 

Uchwyty do mocowania są dostępne opcjonalnie u dystrybutora.

acar X5 Schuko plus
Przeciwprzepięciowe urządzenie zabezpieczające

+ wzmocniona ochrona przeciwprzepięciowa

+ sygnalizacja ochrony przeciwprzepięciowej

Dane techniczne: acar X5 Schuko plus
Dopuszczalne obciążenie PMAX 2300W

Napięcie znamionowe UN 230V

Częstotliwość znamionowa 50Hz

Prąd znamionowy obciążenia ΣIN =10A MAX

Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego <25ns

Napięcie maksymalne UC 250V 50Hz

Poziom protekcji UP ≤1,3kV

Znamionowy prąd wyładowczy iN 2kA (L/N) – 8/20μs

Maksymalny prąd wyładowczy iMAX 10kA (L/N) – 8/20μs (typ 2)

Bezpieczniki jeden bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwłocznej 10A/250V

System ochrony przeciwporażeniowej styki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym

Ilość gniazd sieciowych 5 gniazd dwubiegunowych ze stykiem ochronnym Schuko 10A/250V

Wyłącznik dwutorowy wyłącznik podświetlany

Obudowa z tworzywa sztucznego samogasnącego

Wymiary 315x56x47mm

Ciężar 0,4kg


