ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 6 ΘΕΣΕΩΝ 230V/16A
ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΑ
Τεχνικό Φυλλάδιο Προδιαγραφών - Βεβαίωση

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ 230V

Κωδικός
91-71-300/C

Περιγραφή
Προστατευτικό 1 Θέσεως 230V/16A (3680W) Υπερτάσεων
με αντιπαρασιτικό φίλτρο ¨RFI/EMI¨

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τάση Λειτουργίας : 230V/ΑC 50Hz

Μέγ. Φορτίο 16Α(3680W)

Χρόνος Αποκοπής <25ns

Αντιπαρασιτικό φίλτρο EMI-RFI

Περιέχει διάταξη με (3) τριπλή βαθμίδα προστασίας έναντι
υπερτάσεων (Αιχμές τάσης, ανεπιθύμητες υπερφορτώσεις ηλεκτρικού
δικτύου, Στατικά φορτία, Κεραυνοί)
Αφαιρεί από τη γραμμή θορύβους συχνοτήτων από 100KHz έως 2ΜHz

Ενδείξεις λειτουργίας

Διαθέτει διακόπτη με φωτεινή ένδειξη λειτουργίας ΟΝ-ΟFF

Προστασία υπερτάσεων

Λειτουργικός σχεδιασμός
Μηχανισμοί ασφάλειας κατά της
ηλεκτροπληξίας

Κατασκευασμένο από αυτοσβεννύμενο πλαστικό υλικό (UL-94V-0)
χρώματος Λευκού 1 θέσεως (Pack - Πρίζας για φις διπολικά ή σουκο
Φέρει ειδικούς προστατευτικούς μηχανισμούς στις υποδοχές των
πριζών για την προστασία από την ηλεκτροπληξία

Κατασκευάζεται σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές
DIN VDE 0620-1:2005
DIN VDE 0620-1/04.05
EN 61643-11:2002+A11:2007
EN 41003:1998
Διαθέτει όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά καταλληλότητας, το σήμα πιστότητας CE από τον
Διεθνή Ευρωπαϊκό φορέα πιστοποίησης TUV GS, την εγκεκριμένη σήμανση περί ανακύκλωσης
είναι Rοhs Compliant, διαθέτει δήλωση καταχώρησης από το Υπουργείο Ανάπτυξης για την
νόμιμη κυκλοφορία του στην αγορά και καλύπτεται με πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας
ISO 9001 & περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
&
ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ
(Υπουργείο Ανάπτυξης)
Η Εταιρεία:

C EN T R A L

Α.Ε.Β.E. (ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ)

Με έδρα την Μεταμόρφωση Αττικής: Οδός Κω 8, ΤΚ 14452
Τηλ κέντρο: 2102855470-5
Email: info@central-telecom.gr

Fax: 2102855476

* Bεβαιώνει ότι τo ακόλουθo προϊόν που αφορά την κατηγορία Προστατευτικό τύπου “Pack”
230V/16A κατασκευάζεται σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές DIN VDE 0620- 1/04.05, EN
61643-11:2002+A11 είναι Rοhs Compliant με βάση την ευρωπαϊκή οδηγία 2002/95/EEC, φέρει
την κατάλληλη εγκεκριμένη σήμανση πέρι ανακύκλωσης και έχει το σήμα πιστότητας CE
από τον Διεθνή Ευρωπαϊκό φορέα Πιστοποίησης TUV GS (Certificates Numbers :S1 50127770).

• Σ τ o π ρ ο σ τ ε υ τ ι κ ό τύπου “Pack” 230V/16A έ χ ε ι χ ο ρ η γ η θ ε ί Δ ή λ ω σ η
Καταχώρησης (περί ρευματοδοτών – ρευματοληπτών) όπως απαιτείται
από το Υπουργείο Ανάπτυξης (Γενική Γραμ.Βιομηχανίας) βάσει της Υ.Α.
529/ΦΕΚ67/Β/28-1-2000 όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Υ.Α
4822/ΦΕΚ352/Β/17-3-2000 για την πιστοποίηση καταλληλότητας και
τη νόμιμη κυκλοφορία - πώληση του εν λόγω προϊόντος στην Ελληνική
αγορά, με τον ακόλουθο αριθμό καταχώρησης (που αναγράφεται επί της
συσκευασίας):
ΚΩΔΙΚΟΣ
91-71-300

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΤΥΠΟY PACK 1 ΘΕΣΗΣ.230V/16Α

AΡ.ΚΑΤΑΧ.
2009
529/1085

Καλύπτεται με: Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας ΙSO 9001
&

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ΙSO 14001.

AΡ.ΚΑΤΑΧ.
2012
529/2277

