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SURGEMASTER® overspanningsbeveiliging
Type F9G726de3M-GRY

Deze Gold Serie overspanningsbeveiliging biedt bescherming van de hoogste kwaliteit voor
professionele werkstations, Home Cinema-systemen, videoprojecties, telefoon/ fax/ modem,
DSL/ breedband en meer. Voor dit model met 7 contactdozen, geldt een maximale energiedissipatie van 3240 Joule, een maximale piekstroom van 90,000 Ampère en een levenslange
onbeperkte Aangesloten Apparatuur Garantie en dataherstelgarantie.
Bijzondere eigenschappen
• Dit model wordt geleverd met levenslange onbeperkte garantie op uw aangesloten
apparatuur, harde schijf en de waardevolle informatie die erop staat
• 7 tegen overspanning beveiligde contactdozen met 3 volledig beveiligde netspanninggeleiders
• Beveiligt uw Ethernet- en DSL-lijnen met zowel netwerk- als telefoonlijnbeveiliging
• Beschermkapjes voor uw veiligheid en die van uw kinderen; deze schermen de stroomvoerende contacten af
• Het Spoiler Cable System™ vormt een geleidingskanaal voor kabels en is eenvoudig te
openen en te sluiten
• BlockSpace™ -contactdozen bieden ruimte aan grote adapterblokken, waarbij de andere
contactdozen niet geblokkeerd worden
• Levenslange productgarantie

Technische specificaties
Elektrische gegevens voor permanente werking:
230V / 10 A / 50 Hz / 2300 W
Maximale energieverlies:
3240 Joules • L-N: 2160J • L-E: 540J
N-E: 540J
De aangegeven Joules zijn de energie die een overspanningsbeveiliging kan opnemen.
Een hoge Joulewaarde betekent een kwaliteitsproduct met efficiënte beveiliging voor uw
apparatuur en lange levensduur.
Maximale overbelastingsstroom: 90.000 A
L-N: 60.000 A • L-E: 15.000A • N-E: 15.000A
De maximale overbelastingsstroom wordt aangegeven in Ampère. Een hogere
ampèrewaarde staat voor een hoog absorptievermogen bij een blikseminslag of plotselinge
hoge stroompieken.
Maximale overbelastingsspanning: 6.000 Volts
Reactietijd: <1 nanoseconde
De waarde <1 nanoseconde (1 miljardste seconde) betekent dat het apparaat zonder
vertraging op storingen reageert voordat er een schade aan uw apparatuur kan ontstaan.
EMI/RFI -ruisfilter: 150 kHz - 100 MHz tot 75 dB reductie
Elektromagnetische storingen en radio- of zendsignalen veroorzaken ruiseffecten in de
netkabel. Dit kan een systeemcrash, audio- en videostoringen of verlies van data
veroorzaken. Hoe groter de decibelreductie in een breed frequentiebereik is des te
effectiever beschermd de ruisfilter.

2

SURGEMASTER® overspanningsbeveiliging

Stroompieken en blikseminslag zijn niet de enige gevarenbronnen voor uw elektrische apparaten. Reeds bij het inschakelen kunnen stroomschommelingen ontstaan die leiden tot permanente beschadigingen aan computers, randapparatuur en elektronische apparaten.
De techniek van de overspanningbeveiligingen uit de SurgeMaster® serie is het resultaat
van de jarenlange research en ontwikkeling. Door de nieuwste technische componenten, de
perfecte uitvoering en de uitgekiende schakeltechniek biedt de SurgeMaster® de beste
beveiliging tegen overspanning, ruissignalen en spanningspieken. De fabrikant Belkin
construeert alle producten zelf en onderwerpt deze aan strenge tests om te garanderen dat
uw apparaten in elke configuratie en in elke Belkin typeklasse beschermd zijn tegen
schadelijke stroomstoringen.
De SurgeMaster® -serie is een perfecte oplossing voor een veilige, storingsvrije stroomverzorging en staat betreffende de constructie, vermogen en veiligheid op de eerste plaats.
Meer dan 38 miljoen Belkin SurgeMaster® apparaten worden wereldwijd toegepast in de
beveiliging voor elektronische apparatuur.
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Bepaal de optimale bescherming voor uw aan de hand van het geaccentueerde
overzicht

Garantie
Belkin producten worden geconstrueerd en vervaardigd zodat ze vrij zijn van materiaal-, verwerkings- en constructiefouten. De volledige garantiebepaling vindt u in de garantieverklaring
in deze verpakking.
Op die manier zorgen wij voor uw tevredenheid:
Garantie voor aangesloten apparaten: Belkin repareert of vervangt alle schades aan
apparaten die ontstaan zijn door stroomstoten, overspanning of blikseminslag, indien de
betreffende apparaten volgens de voorschriften op de Belkin SurgeMaster® zijn aangesloten. Het maximale bedrag vindt u in de garantiebepaling.
Garantie voor het herstellen van data: bij het uitvallen van een Belkin overspanningsbeveiliging, welke volgens de voorschriften op de computer en harde schijf zijn aangesloten
zorgt de fabrikant voor een kosteloze terugzetting van de kwijtgeraakte gegevens.
Levenslange productgarantie: Belkin garandeert een kosteloze reparatie voor alle
SurgeMaster®-apparaten die na een beveiliging van uw elektronische apparaten, niet meer
juist werken of niet meer te gebruiken zijn.
Waarschuwing: Uitsluitend voor gebruik in binnenruimtes! Beschermen tegen vochtigheid!
Niet geschikt voor aquaria en andere producten die met vloeistoffen in aanraking komen.
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