gw

nc
ar a

ji 10 la t g
w

ar
an

10 LAT

l at g

war an cj i 1
0

GWARANCJI

g

ra

la t

nc

0 lat g war anc j
i 1
ji 1
0

la t

0
i 1
cj

®

PRODUKT
POLSKI

WARYSTOR

w

ar

an

cj i

10 l

at

gw
a

YO
ON CHR
S£

E
NN
O

UBEZPIECZENIE

IE

C

Z

KO

BE

P

do

C ZN

E DZ

IE

7000 z³*

SIECIOWYCH
Z UZIEMIENIEM
5 GNIAZD

5 gniazd sieciowych z uziemieniem
z przes³onami dla ochrony przed pora¿eniem

BEZPIECZNIK
AUTOMATYCZNY

GNIAZDA BEZPIECZNE
DLA DZIECI

PODWIETLANY WY£¥CZNIK
DWUBIEGUNOWY

OCHRONA
PRZECIWPRZEPIÊCIOWA

URZ¥DZENIE W KOLORZE
CZARNYM LUB SZARYM

DOSTÊPNE D£UGOCI
KABLA: 1.5m, 3m, 5m

zw³oczny bezpiecznik
automatyczny
dwubiegunowy
podwietlany
wy³¹cznik
sieciowy

OCHRONA

PRZECIWPRZEPIÊCIOWA

ergonomiczna
wtyczka
zasilaj¹ca

DWUBIEGUNOWY
PODWIETLANY
WY£¥CZNIK SIECIOWYI
ZW£OCZNY
BEZPIECZNIK
AUTOMATYCZNY
5 GNIAZD
SIECIOWYCH 10A
Z UZIEMIENIEM
I PRZES£ONAMI
OCHRONNYMI
CZTERY MO¯LIWE
KIERUNKI U£O¯ENIA
SZNURA SIECIOWEGO
ORAZ OPCJONALNE
UCHWYTY MOCUJ¥CE

acar F5 to najpopularniejsze urz¹dzenie zabezpieczaj¹ce
z rodziny acar-AXON. Przy d³ugoci niespe³na 33cm daje
do dyspozycji piêæ gniazd sieciowych z uziemieniem. Iloæ ta,
w wiêkszoci zastosowañ jest wystarczaj¹ca, a stosunkowo
niewielkie rozmiary pozwalaj¹ na swobodne umieszczenie go
nawet na biurku. Zastosowany bezpiecznik automatyczny
pozwala nazwaæ go praktycznie bezobs³ugowym. Du¿a
skutecznoæ dzia³ania predysponuje go do miana zabezpieczenia podstawowego, niezbêdnego w ka¿dym miejscu.
Uchwyty do mocowania s¹ opcjonalnie dostêpne u dystrybutora.

acar F5

Dane techniczne:

Dopuszczalne obci¹¿enie
Napiêcie znamionowe UN

PMAX 2300W
230V

Czêstotliwoæ znamionowa
Pr¹d znamionowy obci¹¿enia

50Hz

Pr¹d up³ywu
Czas odpowiedzi uk³adu przeciwprzepiêciowego
Napiêcie maksymalne UC
Poziom protekcji UP

< 0,5mA
< 25ns
250V 50Hz

Znamionowy pr¹d wy³adowczy iN
Maksymalny pr¹d wy³adowczy iMAX
Bezpieczniki
System ochrony przeciwpora¿eniowej
Iloæ gniazd sieciowych
Wy³¹cznik

SIN =10A MAX

£1,3kV
2kA (L/N)  8/20µs
6,5kA (L/N)  8/20µs
jeden bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zw³ocznej 10A/250V
ko³ki ochronne gniazd po³¹czone z przewodem ochronnym
5 gniazd dwubiegunowych ze stykiem ochronnym 10A/250V
dwutorowy wy³¹cznik podwietlany
z tworzywa sztucznego samogasn¹cego

Obudowa
330x54x55mm
Wymiary
0,4kg
Ciê¿ar
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

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.

PRZ
E

dostêpny w kolorze
czarnym lub szarym

