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Video Protector
Video Protector 4
Video Protector 16

gw ara nc ji 3
la t
a

GWARANCJI

a ta

3 LATA

3l

l at a g w ara nc
ji
ji 3
3l
nc
a
ra

a
gw

i
cj

ta

r4

otecto
Video Pr

Vide

o Pr
otec
t

Pro Vid
tec eo
tor

Wspólne dane techniczne rodziny:
Napiêcie nominalne UN
Napiêcie maksymalne UMAX
Poziom protekcji UP linia-uziem.
Poziom protekcji UP ekran-uziem.
Poziom protekcji UP linia-ekran
Znamionowy pr¹d wy³adowczy iN linia-uziem.

1V=

Znamionowy pr¹d wy³adowczy iN ekran-uziem.
Znamionowy pr¹d wy³adowczy iN linia-ekran

5kA  8/20µs, C2
25A  10/1000µs, C3

Impedancja szeregowa RS
Pasmo przenoszenia
T³umienie

£1W
0  100MHz
0,05dB dla 5MHz; 0,55dB dla 100MHz

Normy

PN-EN 61643-21

1,5V=
£1000V  1,2/50µs, C2
£1000V  1,2/50µs, C2
£6V  1kV/µs, C3
5kA  8/20µs, C2

Dane techniczne: wy³¹cznie AXON Video Protector
Wymiary
Obudowa / Ciê¿ar
Iloæ kana³ów / Typ gniazd

63x30x20mm + 0,3m przewodu uziemiaj¹cego
metalowa, lakierowana / 0,095kg
1 / BNC 75W, wtyczka na kablu 0,2m

Dane techniczne: wy³¹cznie AXON Video Protector 4
Wymiary
Obudowa / Ciê¿ar
Iloæ kana³ów / Typ gniazd

167x50x25mm + 0,3m przewodu uziemiaj¹cego
metalowa, lakierowana / 0,4kg
4 / BNC 75W

Dane techniczne: wy³¹cznie AXON Video Protector 16
Wymiary
Obudowa / Ciê¿ar
Iloæ kana³ów / Typ gniazd

444(490)x60x44mm + 0,3m przewodu uziemiaj¹cego
metalowa, lakierowana / 1,3kg
16 / BNC 75W

AXON Video Protector jest przeznaczony do ochrony przed
impulsowymi przepiêciami analogowych urz¹dzeñ video
monitoringu takich jak kamery, monitory i rejestratory.
Wystêpuje w wersji jednokana³owej oraz dwóch wersjach
wielokana³owych chroni¹c 1, 4 lub 16 analogowych linii transmisyjnych na kablach koncentrycznych o impedancji 75W,
zakoñczonych wtykami BNC. W urz¹dzeniu zastosowano
elementy ograniczaj¹ce niebezpieczne napiêcia miêdzy ¿y³¹
a ekranem kabla. Energia przepiêæ impulsowych jest
odprowadzana do ziemi przez przewód PE. Dziêki temu
AXON Video Protector wszechstronnie zabezpiecza do³¹czone do niego urz¹dzenia. Wszystkie urz¹dzenia z rodziny
AXON Video Protector posiadaj¹ metalow¹ obudowê,
dodatkowo AXON Video Protector 16 jest przeznaczony do
monta¿u w szafie 19-calowej. Przewód uziemiaj¹cy zakoñczony koñcówk¹ wide³kow¹ wyprowadzony jest na zewn¹trz
obudowy i jest po³¹czony bezporednio z obudow¹, natomiast
gniazda BNC nie s¹ po³¹czone z obudow¹, co zapobiega
zniekszta³ceniom sygna³u video powodowanym pêtl¹ masy.
AXON Video Protector jest ochronnikiem symetrycznym bez
oznaczonego wejcia/wyjcia.
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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