RST NET PoE
Ogranicznik przepięć do ochrony systemów telewizji
dozorowej IP oraz sieci Ethernet. Kompatybilny ze wszystkimi
standardami PoE.

Właściwości RST NET PoE:
•
•
•
•
•

testowane wg PN-EN 61643-21 i PN-EN 50173
zgodny z cat. 6
wysoka odporność udarowa:
Imax = 2,5 kA 8/20 μs; Iimp = 1 kA 10/350 μs
testowane według kategorii D1 – do zastosowań na
granicach stref LPZ 0 / LPZ 1 i wyższych
montaż i uziemienie poprzez szynę 35 mm

Parametry techniczne

RST NET PoE

Kategoria testowania wg PN-EN 61643-21
Napięcie znamionowe
Un
Maksymalne napięcie trwałej pracy dc
Uc
Maksymalne napięcie trwałej pracy ac
Uc
Prąd znamionowy
IN
B2: znamionowy udar napięciowy telekomunikacyjny (10/700 µs)/żyła
Ian
C1: znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs)/żyła
In
C2: znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs)/żyła
In
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 µs)
Imax
D1: maksymalny prąd piorunowy (10/350 µs)
Iimp
żyła - żyła
przy In C1
żyła - ziemia
Napięciowy poziom ochrony
Up
żyła - żyła
przy 1 kV B2
żyła - ziemia
Częstotliwość graniczna 3 dB
f3dB
Rezystancja szeregowa na linię
RDC
Prąd upływu przy Uc
IL
Zakres temperatur pracy
T
Typ złącza wejście/wyjście
Materiał obudowy
Stopień
ochrony
IP
Instrukcja
użytkowania
Montaż
Montaż
Zasady prawidłowej instalacji SPD
Sposób uziemienia
Ogranicznik przepięć
RST NET PoE
Instrukcja
użytkowania

przystosowany jest do
35 mm. Szyna montażowa dla
Montaż
prawidłowego działania ogranicznika powinna być uziemiona do
lokalnego
systemu
wyrównania
potencjałów.
Ogranicznik
przepięć
RST NET
PoE przystosowany jest do
montażu na standardowej szynie 35 mm. Szyna montażowa dla
prawidłowego działania ogranicznika powinna być uziemiona do
Wymiary obudowy
lokalnego systemu wyrównania potencjałów.

Numer
katalogowy
montażu
na standardowej szynie

D1/C1/C2/B2
60 V
65 V=
46 V~
1,5 A
10 kV / 250 A
0,5 kA
0,25 kA
2,5 kA
1 kA
120 V
700 V
80 V
550 V
250 MHz
< 1 µA
-40 … +80°C
RJ45/RJ45
aluminium
IP 20
szyna 35 mm
Instrukcja bezpiecze
przez szynę

Do połączenia i mont

Strona chroniona

300 060fachowcy elektrycy posiad

Instrukcja
bezpiecze
Obowiązkiem
jest pr

Zasady prawidłowej instalacji SPD
Strona chroniona

Wymiary obudowy:
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symbolu.
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Producent zastrzega prawo do wprowadzania zmian technicznych bez powiadamiania.
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