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PROGRAM
gniazdo MASTER 10/16A 2P+Z
z przes³onami dla ochrony przed pora¿eniem

ergonomiczna
wtyczka zasilaj¹ca

SIECIOWYCH
Z UZIEMIENIEM
6 GNIAZD

C ZN

E DZ

5 gniazd SLAVE
10/16A 2P+Z

z przes³onami dla ochrony
przed pora¿eniem

IE

OSZCZÊDZAJ
¥C
ENER

GNIAZDA BEZPIECZNE
DLA DZIECI

OCHRONA
PRZECIWPRZEPIÊCIOWA

BEZPIECZNIK
AUTOMATYCZNY

SYSTEM PORZ¥DKOWANIA
PRZEWODÓW

SYGNALIZACJA OCHRONY
PRZECIWPRZEPIÊCIOWEJ

DOSTÊPNE D£UGOCI
KABLA: 1.5m, 3m, 5m

GIÊ CHRONISZ

NASZ¥ PL
ANET

Ê
I W£ASNY
BUD¯ET
PRZYK£AD
:

48W X 20 god
z. X 365 dni
= 350 kWh
350 kWh X
0,62 z³ =

217 z³

system
porz¹dkowania
przewodów

ROCZNIE

zw³oczny bezpiecznik
automatyczny

acar eco pozwala zaoszczêdziæ kilkaset kWh energii elektry-

cznej rocznie bez ¿adnego wysi³ku z Twojej strony.
Wystarczy minuta na pod³¹czenie, a acar eco bêdzie codziensygnalizacja ochrony
nie pamiêta³ o wy³¹czaniu nieu¿ywanych odbiorników energii,
przeciwprzepiêciowej
chroni¹c zielone zasoby naszej planety.
dwubiegunowy
acar eco po wy³¹czeniu g³ównego odbiornika (pod³¹czonego
wy³¹cznik
do gniazda MASTER) wykrywa spadek poboru energii i automasieciowy
tycznie od³¹cza zasilanie odbiorników podpiêtych do pozoOCHRONA
sta³ych gniazd. Gdy odbiornik g³ówny ponownie zacznie
PRZECIWPRZEPIÊCIOWA
pobieraæ pr¹d (po jego w³¹czeniu), to pozosta³e odbiorniki
zostan¹ równie¿ zasilone.
Dodatkowo acar eco posiada specjalnie zaprojektowany system do ochrony przeciwzwarciowej i przeciwprzepiêciowej. Urz¹dzenia marki acar obecne od lat na polskim i zagranicznym
rynku s¹ nieustannie udoskonalane, aby spe³niæ stawiane przed nimi coraz wy¿sze wymagania.
MIKROPROCESOROWY
SYSTEM KONTROLI

DWUBIEGUNOWY
WY£¥CZNIK SIECIOWY
SYGNALIZACJA OCHRONY
PRZECIWPRZEPIÊCIOWEJ

acar eco

Dane techniczne:

Dopuszczalne obci¹¿enie
Napiêcie znamionowe UN

PMAX 2300W
230V
50Hz

Czêstotliwoæ znamionowa
Pr¹d znamionowy obci¹¿enia
SIN =10A MAX
Pr¹d up³ywu
< 0,5mA
Czas odpowiedzi uk³adu przeciwprzepiêciowego < 25ns
Napiêcie maksymalne UC
250V 50Hz
Poziom protekcji UP
Znamionowy pr¹d wy³adowczy iN
Maksymalny pr¹d wy³adowczy iMAX

AUTOMATYCZNY
BEZPIECZNIK
CZTERY MO¯LIWE
KIERUNKI U£O¯ENIA
SZNURA SIECIOWEGO
ORAZ OPCJONALNE
UCHWYTY MOCUJ¥CE

Bezpieczniki
System ochrony przeciwpora¿eniowej

£1,3kV
2kA (L/N)  8/20µs
6,5kA (L/N)  8/20µs (typ 2)
jeden bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zw³ocznej 10A/250V
ko³ki ochronne gniazd po³¹czone z przewodem ochronnym

Wy³¹cznik
Obudowa
Wymiary

1 gniazdo MASTER, dwubiegunowe ze stykiem ochronnym
5 gniazd SLAVE, dwubiegunowych ze stykiem ochronnym
wy³¹cznik dwutorowy
z tworzywa sztucznego samogasn¹cego
445x54x55mm

Ciê¿ar

0,58kg

Iloæ gniazd sieciowych

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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