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Surgemaster ®
Ochrona przed przepięciem, skokiem ciśnienia, wyładowaniem atmosferycznym
Przepiecia prądowe i wyładowania atmosferyczne to nie jedyne zagrożenia mogące uszkodzić sprzęty
domowe. Zwykłe włączanie i wyłączanie urządzeń może stworzyć zakłócenia elektryczne powodujące
kumulacyjne, trwałe uszkodzenie komputera, urządzeń peryferyjnych i sprzętu elektronicznego.
Po dziesięcioleciach badań i prac nad zabezpieczeniami elektrycznymi możemy zaoferować Państwu
ten przełomowy produkt serii SurgeMaster®.
Dzięki wykorzystaniu zaawansowanej technologii oraz najlepszej jakości konstrukcji i obwodów,
SurgeMaster® stanowi najbardziej kompletne zabezpieczenie przed przepięciem elektrycznym., jako
wiodący producent rozwiązań w zakresie ochrony przepięciowej, firma Belkin opracowuje i poddaje
rygorystycznym testom wszystkie swoje produkty, co gwarantuje zabezpieczenie sprzętu przed
szkodliwymi zmianami napięcia prądu niezależnie od konfiguracji sprzętowej i klasy wybranego
sprzętu.
Belkin SurgeMaster® to najlepsze rozwiązanie w zakresie czystej i bezpiecznej energii. Jest to
produkt o najlepszej konstrukcji, specyfikacjach znamionowych i spełniający najwyższe normy
bezpieczeństwa. Na całym świecie ponad 38 milionów urządzeń Belkin SurgeMaster® chroni
urządzenia elektroniczne.
Numer cześci Opis
F9G726uk3M-GRY 7-stronne zabezpieczenie przepięciowe
TEL/RJ45, zabezpieczenie COAX kabel 3m
Korzyści:
• Uziemienie zasilania AC zabezpieczeniem 3 przewodowym dla wszystkich 7 gniazdek
• Dostarczenie optymalnego i bezpiecznego prądu AC przez kabel w klasie przemysłowej
• Zabezpieczenie DSL, dedykowanego faks/modemu lub 2 liniowego telefonu z ochroną 6 wtykową
• Zabezpieczenie systemów kina domowego dzięki dwóm złotym złączom polepszającym jakość
sygnału
• Zabezpieczenie TV, VCR, DVD i modemu przewodowego przed przepięciami i szczytami napięcia
• Tworzenie przestronnego obszaru roboczego bez zbędnych kabli
• Posiada duże wtyczki blokowe AC bez konieczności zaślepiania nieużywanych gniazdek
• Dożywotnia gwarancja
Specyfikacje:
• Prąd znamionowy stały, przemysłowy
250V/13A/50Hz/3,250W
• Maksymalne rozproszenie energii: 3,240 dżuli
L-N: 2,160J • L-E: 540J • N-E: 540J
• Maksymalny prąd szczytowy: 90,000 A
L-N: 60,000A • L-E: 15,000A • N-E: 15,000A
• Maksymalne napięcie szczytowe: 6,000V
• Czas reakcji: <1 nanosekunda
• Filtracja szumów EMI/RFI
150kHz~100MHz do 75 dB redukcja
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3m kabel klasy
przemysłowej

Wyłącznik
zasilania z
wbudowanym
przerywnikiem
obwodu 13A i
źródłem zasilania

300V nadmiarowe metalowe
oksydowane warystory (MOV)
pochłaniają nadmiar energii na
przewodach pod napięciem,
neutralnym i uziemienia
zabezpieczając sprzęt

Różnicowe cewki pierścieniowe i kondensatory
wysokiej częstotliwości współpracują oferując
maksymalna redukcję szumów przewodu AC w
najszerszym zakresie częstotliwości.
Wskaźnik uziemienia pokazuje czy
przewody elektryczne są właściwie
chronione
Obudowa odporna na
uderzenia ABS chroni przed
rdzą, wgłębieniami,
zarysowaniem

Wskaźnik
ochrony
przepięciowej
pokazuje czy
ochrona działa
poprawnie

Zabezpieczenia przed dziećmi; blokady
bezpieczeństwa na wejściach pod
napięciem i neutralnych.

Nowe gniazda
obrotowe o 180s
t do podłączania
dużych
przejściówek
blokowych AC

Technologia wyłączenia awaryjnego,
wykorzystuje bezpieczniki termiczne
do wyłączenia systemu. Chroni to
podłączone urządzenia na wypadek
sytuacji awaryjnej lub w trakcie
braku zadziałania ochrony
przepięciowej.

Tyrystory pomagające chronić
linie tel/modem/faks;
najszybszy czas reakcji, nigdy
nie tracą zdolności do działania

7 gniazdek chronionych przed
przepięciem tworzy kompletną,
3 przewodową ochronę AC.

Gniazda BlockSpace® do
podłączenia dużych
przejściówek blokowych AC
Odgromnik
ceramiczny
chroni przewody
antenowe

Niewyłączane
gniazdo do
zasilania
urządzenia
wymagającego
zasilania nonstop
Drugorzędne bezpieczniki tel/faks/modem chronią przed
wyładowaniami atmosferycznymi i uderzeniem pioruna

Złącza tel/faks/modem posiadają zabezpieczony
rozdzielacz linii tel/szerokopasmowych

System Spoiler Cable®
podnosi się i blokuje dla
ułatwienia zarządzania
kablami

Złoty kabel antenowy
chroni sprzęt audio/wideo
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