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DVB-T
ergonomiczna
wtyczka zasilaj¹ca

2 p³askie gniazda sieciowe
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5 gniazd sieciowych
z uziemieniem

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

z przes³onami dla ochrony
przed pora¿eniem

zabezpieczenie
toru telewizyjnego
sygnalizacja ochrony
przeciwprzepiêciowej
dwubiegunowy podwietlany
wy³¹cznik sieciowy

zw³oczny
bezpiecznik
automatyczny
DWUBIEGUNOWY
PODWIETLANY
WY£¥CZNIK SIECIOWY
ZW£OCZNY
BEZPIECZNIK
AUTOMATYCZNY

UBEZPIECZENIE

10000 z³*

z przes³onami dla ochrony przed pora¿eniem

do

GNIAZDA BEZPIECZNE
DLA DZIECI

ZABEZPIECZENIE
LINII TV

SIECIOWYCH
5 Z UZIEMIENIEM
7 GNIAZD

BEZPIECZNIK
AUTOMATYCZNY

PODWIETLANY WY£¥CZNIK
DWUBIEGUNOWY

OCHRONA
PRZECIWPRZEPIÊCIOWA

SYSTEM PORZ¥DKOWANIA
PRZEWODÓW

SYGNALIZACJA OCHRONY
PRZECIWPRZEPIÊCIOWEJ

DOSTÊPNA D£UGOÆ
KABLA: 1.5m

Listwa przeciwprzepiêciowa AXON 370 DVB-T to specjalne urz¹dzenie
przeciwprzepiêciowe, przeznaczone dla u¿ytkowników sprzêtu audiowizualnego. Jest jednym z nielicznych na rynku, wyposa¿onych w zabezpieczenie
antenowe (gniazdo koncentryczne) pozwalaj¹ce pod³¹czyæ instalacjê antenow¹
do odbiorników TV/LCD/LED/PLAZMA. Wspó³pracuje z instalacjami analogowymi jak równie¿ cyfrowymi w standardzie DVB-T (MPEG-2 i MPEG-4)
oraz DVB-T2. Pozwala równie¿ na zabezpieczenie analogowych i cyfrowych
tunerów audio. Dodatkowym atutem jest sygnalizacja sprawnoci uk³adu
protekcji. Posiada siedem zabezpieczonych gniazd sieciowych 230V (5 z uziemieniem) oraz praktycznie bezobs³ugowy bezpiecznik automatyczny. System
porz¹dkowania przewodów u³atwia estetyczn¹ organizacjê prowadzonej
instalacji. Dodatkowo listwa jest objêta ubezpieczeniem OC w wysokoci do
10 000 z³ od szkody wyrz¹dzonej przez wadliwy produkt. Produkt jest objêty
3 letni¹ gwarancj¹ producenta. Urz¹dzenie jest sprzedawane wraz z wysokiej
jakoci kablem telewizyjnym o podwy¿szonej skutecznoci ekranowania
(klasy A), spe³niaj¹cym wymagania telewizji cyfrowej. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e
AXON 370 DVB-T chroni przed przepiêciami jedynie sprawnie dzia³aj¹ce
instalacje antenowe oraz ¿e nie jest to tuner DVB-T ani wzmacniacz antenowy.

OCHRONA

PRZECIWPRZEPIÊCIOWA

AXON 370 DVB-T

Dane techniczne:

Dopuszczalne obci¹¿enie
Napiêcie znamionowe UN

PMAX 2300W
230V
50Hz
SIN =10A MAX

Czêstotliwoæ znamionowa
Pr¹d znamionowy obci¹¿enia
Pr¹d up³ywu

Maksymalny pr¹d wy³adowczy iMAX

ZABEZPIECZONE
GNIAZDO TELEWIZYJNE
SYGNALIZACJA OCHRONY
PRZECIWPRZEPIÊCIOWEJ
ORAZ KABEL TV
5 GNIAZD SIECIOWYCH 10A
ZE STYKIEM OCHRONNYM
2 GNIAZDA SIECIOWE P£ASKIE 2,5A
WSZYSTKIE GNIAZDA
Z PRZES£ONAMI OCHRONNYMI

Bezpieczniki
System ochrony przeciwpora¿eniowej
Iloæ gniazd sieciowych

6,5kA (L/N)  8/20µs (typ 2)
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

Wy³¹cznik
Obudowa
Wymiary
Ciê¿ar

dwutorowy wy³¹cznik podwietlany
z tworzywa sztucznego samogasn¹cego
370x65x44mm
0,48kg

Napiêcie maksymalne UC

95V

Poziom protekcji UP

£0,6kV
2kA (¿y³a/PE, ekran/PE)  8/20µs
5kA (¿y³a/PE, ekran/PE)  8/20µs

Dane techniczne toru antenowego:

Znamionowy pr¹d wy³adowczy iN
Maksymalny pr¹d wy³adowczy iMAX

CZTERY MO¯LIWE
KIERUNKI U£O¯ENIA
SZNURA SIECIOWEGO

< 0,5mA

Czas odpowiedzi uk³adu przeciwprzepiêciowego < 25ns
Napiêcie maksymalne UC
250V 50Hz
Poziom protekcji UP
£1,3kV
2kA (L/N)  8/20µs
Znamionowy pr¹d wy³adowczy iN

Czas odpowiedzi uk³adu przeciwprzepiêciowego <25ns
koncentryczne 75W (mêskie+¿eñskie)
Typ gniazd
Pasmo przenoszenia
47-950MHz
Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych urz¹dzenia, wynikaj¹cych z postêpu technicznego.
*wa¿ne przez rok od daty zakupu, suma gwarancyjna 1 000 000 z³ zgodnie z umow¹ ubezpieczenia potwierdzon¹ polis¹ i ogólnymi warunkami ubezpieczenia
dostêpnymi na stronie www.hsk.com.pl
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