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Overspanningsbeveiliging met 3 aansluitingen
#21056

Overspanningsbeveiliging met 3 aansluitingen om apparaten te beschermen tegen schade als gevolg van stroompieken

Eigenschappen
• 3 aansluitingen met een kabel van 1,8 m en met

overspanningsbeveiliging; apparaten kunnen zo veilig worden
aangesloten en van stroom voorzien

• Handige hoofdschakelaar om alle aangesloten apparaten in één
keer uit te schakelen

• Beschermt gevoelige apparatuur tegen schade door
overspanning en stroompieken

• Aansluitingen met een hoek van 45 graden voor eenvoudige
toegang

• Verlichte schakelaar om aan te geven of de
overspanningsbeveiliging is ingeschakeld

• Bevestigingsgaten voor eenvoudige montage aan de muur

Wat zit er in de verpakking
• Overspanningsbeveiliging
• Gebruikershandleiding
• Garantievoorwaarden

Systeem vereisten
• Geaard stopcontact
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ALGEMEEN
Number of ports 3 Number of protected

lines
3

Height of main product
(in mm)

42 mm Width of main product
(in mm)

235 mm

Depth of main product
(in mm)

55 mm Weight of main unit 334 g

MAINS SOCKET
Double isolation Double Mains plug grounded True

PROTECTION
Protections Over-load and fire,

short-circuit, spike
RFI-filter True

One way direction
screws

True

ELECTRONIC
Input voltage of main
device

250 V

CONNECTIVITY
Cable length main cable 180 cm

CONTROL
Controls Reset Indicators Power on/off

OUTPUT
Total peak output power 2500 W

FEATURES
Special features 45 degree sockets , 1x switch

(on /off with LED) for
powering all ports
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