TRZYGNIAZDOWA PRZENOŚNA LISTWA ZABEZPIECZAJĄCA
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Instrukcja obsługi

Kompaktowa przenośna listwa zabezpieczająca zapewnia doskonałą ochronę urządzeń mobilnych, tj. laptop, netbook, iPOD, telefon
komórkowy, odtwarzacz MP4 podczas podróży biznesowych i prywatnych nie zajmując dużo miejsca.
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Dioda sygnalizacyjna. Zielona dioda LED informuje, że listwa przeciwprzepięciowa i porty ładowania USB funkcjonują prawidłowo.
Dwuportowa ładowarka USB.
Przewód zasilający i wtyczka - ochrona przed uszkodzeniem.
Trzygniazdowa przenośna listwa zabezpieczająca. Gniazda: 1 x 10 A + 2 x 6 A.
Przewód zasilający - obracany o 90 st.
Zabezpieczenie przepięciowe (MOV). Warystor wykonany w nowej technologii X3 wykorzystującej udoskonalone materiały zapewniający jeszcze lepszą
ochronę przepięciową.
7. Zabezpieczenie termiczne. Chroni przed pożarem w przypadku uszkodzenia elementów zabezpieczenia przeciwprzepięciowego.

PARAMETRY TECHNICZNE

ZALECENIA EKSPLOATACYJNE
Rodzaj listwy
Napięcie i częstotliwość znamionowa
Prąd maksymalny (sumaryczny)
Obciążalność jednego gniazda
Ilość i typ gniazd sieciowych
Typ zabezpieczenia przepięciowego
Zabezpieczane linie
Absorbcja energii (sumaryczna)
Napięcie próby UOC (L-N)
Napięciowy poziom ochrony UP(L-N)
Napięcie trwałej pracy UC
Ładowarka USB
Sygnalizacja
Wtyczka
Wymiary [szer. x dł. x wys.]
Długość przewodu
Waga netto

Antyprzepięciowa
~ 230 V / 50 Hz
10 A
Okrągłe 10 A, płaskie 6 A
1 + 2; zgodny z NF C 61-314; System Child Protection
SPD typ 3
L-N
918 J
6 kV
1 kV
~ 255 V
2x Port 5 V / 1 A (max)
1x LED (Protected1)
NF C 61-314
57 x 95 x 77 mm
0,22 m
235 g

Uwaga: Producent zastrzega sobie prawo do zmiany w/w parametrów bez powiadomienia. | 1) Protected - ochrona przeciwprzepięciowa

Dla prawidłowej pracy urządzenie powinno być podłączane do gniazda sieciowego wyposażonego w bolec uziemiający.
Z uwagi na typ i sposób umiejscowienia zabezpieczeń, jako jeden ze stopni ochrony wykorzystywane są układy zabezpieczające w instalacji budynku.
Urządzenie chronić przed wilgocią.
Listwa VOYAGER nie jest przeznaczona do pracy z urządzeniami medycznymi, a w szczególności podtrzymującymi życie.

GWARANCJA
Producent udziela 24-miesięcznej gwarancji na prawidłowe działanie urządzenia licząc od daty jego sprzedaży. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia wynikłe
z winy użytkownika lub eksploatacji produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem. W celu realizacji uprawnień gwarancyjnych prosimy o kontakt ze sprzedawcą
Przekreślony symbol pojemnika na śmieci oznacza, że na terenie Unii Europejskiej po zakończeniu użytkowania produktu należy się go pozbyć w
osobnym, specjalnie do tego przeznaczonym punkcie. Dotyczy to zarówno samego urządzenia, jak i akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Nie
należy wyrzucać tych produktów razem z nie sortowanymi odpadami komunalnymi.
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska
naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Ust. z dn.
29.07.2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Art.22.1 pkt 1,2.
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