cihazlarınız güvende
rahatınız yerinde

Elektronik-elektrikli
cihazlarınız
koruma altında!
Şok korumalı prizler, buzdolabı, çamaşır
makinesi, fırın, LCD-Plazma TV, bilgisayar
gibi her türlü elektronik-elektrikli cihazında
şebeke geriliminden kaynaklı ya da dışarıdan
gelebilecek anlık şebeke darbelerine karşı özel
korumalıdır. Aynı zamanda çocuk koruma
özelliğiyle de optimum güvenlik sağlar.
Şok korumalı topraklı priz üzerinde yer alan
ışık göstergesi ‘kırmızı’ renkteyken koruma
fonksiyonu aktif haldedir. Ürün sürekli
koruma durumunda olduğundan herhangi
bir tehlike anında bağlı bulunan cihazlarınızın
zarar görmesi engellenir.
Şok korumalı grup prizlerde ise kırmızı ve
yeşil renk ikaz ledleri bulunmaktadır. Kırmızı
led şebeke gerilimindeki anlık değişikliklere
karşı koruyucu elektronik devre, yeşil led güç
ve korumayı gösteren ikaz lambasıdır.

Genel Özellikler
• Kolay kullanım,
• Termal sigortalı,
• Çocuk korumalı,
• Bağlı cihazlara giden gücü otomatik olarak keser,
• Çoklu çerçeve montajına uygun (sıva altı versiyonu)
• Şebekede oluşan ani gerilim darbelerine karşı koruma(>6kV),
• Faz nötr ve toprak hatlarında koruma,
• Neon lamba (lamba yandığında prizde gerilim ve darbeye karşı
korumalı olduğunu gösterir),
• Enerji kontaklarında plastik örtücü koruma,
• Darbe dayanımlı polikarbonat (PC) gövde,
• Güç ve korumayı gösteren led ikaz lambaları,
• Ağır çalışma koşullarına dayanıklı 1.8m kablo.

Şok Korumalı Prizlerin Kullanımında Dikkat Edilecek Noktalar
• Ürün ve ambalaj üzerinde belirtilen ak›m ve gerilim de€erlerini dikkate alarak kullan›n›z.
• Di€er marka şok korumal› (surge protection) prizler ile ba€layarak kullanmay›n›z.
• Bina içlerinde ve kuru mekanlarda kullan›lmal›d›r. Priziniz hiçbir şekilde su ile temas etmemelidir, su ile
temas edilen banyo, yüzme havuzu, akvaryum vb. nemli ve ›slak ortamlarda kullan›lmamal›d›r.

2G A YIL
RANTİ

Şok Korumalı Grup Priz

Şok Korumalı Topraklı Priz

Teknik Özellikler

Teknik Özellikler

Ağır çalışma koşullarına dayanıklı 1.8 m kablo
1.400 joule maksimum enerji yitimi

Sürekli çal›şma de€erleri 250V~ / 50-60 Hz /
16 A / 3600 W

32.500 A maksimum akım yükseltisi

Maksimum Ak›m Yükselişi (In 8/20) 3000 Amper

Şebeke gerilimindeki anlık değişikliklere karşı
koruyucu elektronik devre

Maksimum Gerilim 6 Kv

6 adet çocuk korumalı topraklı priz

Şok Koruma Cihaz› s›n›f› Class III

Darbe dayanımlı polikarbonat (PC) gövde

16A Termal Sigortal›

Termik sigortalı anahtar

IP20 (Normal Koruma) s›n›fl›

Gerilim Koruma Seviyesi (Up) 1.5 kV

Güç ve korumayı gösteren LED ikaz lambaları

Elektronik Devre

Şok koruma ikaz ledleri
Yüksek gerilimlere karşı
toprak hattı deşarj filtre
sistemi
Elektronik kart

Şebeke dalgalanmalarına
karşı özel filtre sistemi
Otomatik sigortalı 16A
özel tasarım termal switch
Şok ısıyı absorbe
eden sigorta
Özel punta kaynaklı
sağlam birleştirme
1.5mm2 iletken kablo

Termik sigorta

Yarı iletken özel komponent

Darbe gerilimine karşı
şok korumalı, varistörlü
özel tasarım filtre
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