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UBEZPIECZENIE

ergonomiczna
wtyczka
zasilaj¹ca

dostêpny w kolorze
czarnym lub szarym

OCHRONA

PRZECIWPRZEPIÊCIOWA

2 podwietlane
wy³¹czniki
dwubiegunowe
za³¹czaj¹ce
niezale¿nie
gniazda sieciowe

3+3
niezale¿nie za³¹czane
gniazda sieciowe z uziemieniem
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z przes³onami dla ochrony przed pora¿eniem

2 DWUBIEGUNOWE
PODWIETLANE
WY£¥CZNIKI SIECIOWE
ZA£¥CZAJ¥CE GRUPY
GNIAZD SIECIOWYCH
6 GNIAZD SIECIOWYCH 10A
ZE STYKIEM OCHRONNYM
(PO 3 GNIAZDA ZA£¥CZANE
ODDZIELNYMI WY£¥CZNIKAMI)
I PRZES£ONAMI OCHRONNYMI

OTWORY DO MOCOWANIA
ORAZ 3 MO¯LIWE KIERUNKI
U£O¯ENIA SZNURA
SIECIOWEGO

GNIAZDA BEZPIECZNE
DLA DZIECI

SZYBKIE WY£¥CZANIE
PO£OWY ODBIORNIKÓW

OCHRONA
PRZECIWPRZEPIÊCIOWA

PODWIETLANE WY£¥CZNIKI
DWUBIEGUNOWE

SYGNALIZACJA OCHRONY
PRZECIWPRZEPIÊCIOWEJ

URZ¥DZENIE W KOLORZE
CZARNYM LUB SZARYM

DOSTÊPNE D£UGOCI
KABLA: 1.5m, 3m

acar SMART to listwa zabezpieczaj¹ca urz¹dzenia przed skutkami wy³adowañ atmosferycznych oraz przepiêæ w sieci
elektrycznej. Nowatorskie rozwi¹zania pozwoli³y stworzyæ
przyjazny rodowisku produkt o wysokich walorach u¿ytkowych.
Niezale¿ne wy³¹czniki, dziêki którym mo¿na w prosty sposób
od³¹czyæ dwie grupy nieu¿ywanych odbiorników, pozwalaj¹ na
ograniczenie zu¿ycia energii elektrycznej oraz kosztów
eksploatacji urz¹dzeñ elektrycznych. Obszarem zastosowañ jest
ochrona nowoczesnego sprzêtu komputerowego i Audio-Video.
acar SMART jest urz¹dzeniem o wymiarach kompaktowych,
a jego walory estetyczne mo¿na oceniæ bez otwierania przeroczystego opakowania. Dodatkowo, acar SMART posiada
sygnalizacjê poprawnoci pracy systemu ochrony przeciwprzepiêciowej, podnosz¹c¹ bezpieczeñstwo u¿ytkowania.
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3 gniazda sieciowe z uziemieniem
za³¹czane oddzielnym wy³¹cznikiem
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z przes³onami dla ochrony przed pora¿eniem

Podwietlany
dwubiegunowy wy³¹cznik
sieciowy

Podwietlany
dwubiegunowy wy³¹cznik
sieciowy

Zabezpieczenie
przeciwprzepiêciowe
wszystkich torów
pr¹dowych

3 gniazda sieciowe z uziemieniem
za³¹czane oddzielnym wy³¹cznikiem

z przes³onami dla ochrony przed pora¿eniem

acar SMART

Dane techniczne:

Dopuszczalne obci¹¿enie
Napiêcie znamionowe UN

PMAX 2300W
230V
50Hz

Czêstotliwoæ znamionowa
Pr¹d znamionowy obci¹¿enia

SIN =10A MAX

Urz¹dzenie nale¿y stosowaæ w pomieszczeniach, których instalacja elektryczna chroniona jest przed przetê¿eniem
i zwarciem bezpiecznikiem o wartoci nie wiêkszej ni¿ 10A
2 dwutorowe wy³¹czniki podwietlane
Wy³¹cznik
<0,5mA
Pr¹d up³ywu
Czas odpowiedzi uk³adu przeciwprzepiêciowego <25ns
250V 50Hz
Napiêcie maksymalne UC
Poziom protekcji UP
Znamionowy pr¹d wy³adowczy iN
Maksymalny pr¹d wy³adowczy iMAX
System ochrony przeciwpora¿eniowej

£1,3kV
2kA (L/N)  8/20µs
6,5kA (L/N)  8/20µs (typ 2)
ko³ki ochronne gniazd po³¹czone z przewodem ochronnym

z tworzywa sztucznego samogasn¹cego
Obudowa
6 gniazd dwubiegunowych ze stykiem ochronnym 10A/250V
Iloæ gniazd sieciowych
138x100x63mm
Wymiary
SPOSÓB MONTA¯U NÓ¯EK
0,45kg
Ciê¿ar
PRZECIWPOLIZGOWYCH
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.
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