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Wspólne dane techniczne rodziny:
Dane techniczne ka¿dego toru wejcie/wyjcie:
Napiêcie znamionowe UN
Napiêcie maksymalne UC
Poziom protekcji UP linia-linia

5V
6V

Poziom protekcji UP linia-uziemienie
Znamionowy pr¹d wy³adowczy iN linia-linia

£40V  1kV/µs, C3
£600V  1kV/µs, C3
20A  10/1000µs, C3

Znamionowy pr¹d wy³adowczy iN linia-uziem.
Chronione pary przewodów
Iloæ kana³ów
D³ugoæ przewodu uziemiaj¹cego
Normy

20A  10/1000µs, C3
1-2, 3-6, 4-5, 7-8
1
0,5m
PN-EN 61643-21

Dane techniczne: wy³¹cznie AXON Video IP Protector
Typ gniazd
Obudowa
Wymiary
Ciê¿ar

RJ45 (8P8C)
z tworzywa sztucznego
66x60x30mm
0,08kg

Dane techniczne: wy³¹cznie AXON PRO Video IP Protector
Typ gniazd
Obudowa
Wymiary
Ciê¿ar

RJ45 (8P8C) ekranowane, wtyczka na kablu 0,23m
metalowa, lakierowana
50x40x30mm
0,11kg

AXON Video IP Protector i AXON PRO Video IP Protector
przeznaczone s¹ do ochrony przeciwprzepiêciowej kamer
IP, monitorów oraz rejestratorów stosowanych w systemach
cyfrowej telewizji przemys³owej wykorzystuj¹cych do przesy³u danych sieæ Ethernet 10/100/1000 Mb/s .
Urz¹dzenia wykorzystuj¹ szybkie pó³przewodnikowe
elementy ochronne, które zabezpieczaj¹ wszystkie cztery
pary przewodów w skrêtce. W obrêbie ka¿dej pary przewodów zapewniona jest eliminacja przepiêæ pomiêdzy liniami,
a pojawiaj¹cy siê ³adunek zak³ócaj¹cy odprowadzany jest do
ziemi poprzez przewód ochronny PE. Takie rozwi¹zanie
gwarantuje skuteczn¹ ochronê przeciwprzepiêciow¹.
AXON PRO Video IP Protector posiada metalow¹ obudowê,
która gwarantuje du¿¹ odpornoæ na ró¿nego rodzaju
nara¿enia mechaniczne oraz zapewnia ekranowanie ca³ego
uk³adu ochronnego. Dziêki zastosowaniu uk³adu z³¹cz typu
gniazdo/wtyczka RJ45, w urz¹dzeniu nie trzeba stosowaæ
dodatkowego kabla typu patchcord. Ekranowane z³¹cza
RJ45 pozwalaj¹ na zachowanie ci¹g³oci ekranu w przypadku stosowania skrêtki STP.
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.

HSK Data Ltd. Sp. z o.o., tel. +48 12 638 75 57, fax +48 12 637 09 84; e-mail: acar@hsk.com.pl; www.hsk.com.pl

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