APC SurgeArrest
Řada PM5
Spolehlivá a bezpečná ochrana
Přepětí způsobená bleskem či napájením mohou
zničit nechráněná elektronická zařízení. Kolísání
napětí může způsobit zablokování klávesnice,
ztrátu práce a předčasné opotřebení elektronických
komponent. Nová řada APC SurgeArrest PM5
zaručeně ochrání vaši domácí i kancelářskou techniku
proti trvalé hrozbě nebezpečných poruch napájení.
•• Čisté, bezpečné napájení.
•• Ochrana proti katastrofám.
•• Plná záruka.
•• 5 zásuvek chráněných proti přepětí.
•• Jedinečné provedení.
PM5U má 2 USB porty pro bezpečné nabíjení všech
zařízení vybavených USB konektorem, včetně
chytrých telefonů, tabletů a digitálních fotoaparátů.
PM5T zajišťuje ochranu telefonní linky proti
nebezpečným přepětím přenášených po datových
linkách. PM5V navíc zajišťuje ochranu koaxiálních
kabelů pro ochranu cenných audiovizuálních zařízení.
Několikastupňová ochrana proti přepětí zaručuje

ochranu po celou dobu životnosti. Chráněny jsou
všechny tři režimy napájení (L-N, L-G, N-G).
Filtr EMI/RFI proti elektromagnetickému
a vysokofrekvenčnímu rušení je důležitý zejména pro
zachování audiovizuální kvality a prevenci zablokování
klávesnice.
Jistič ochrany proti přetížení umožňuje snadné
zotavení po přetížení; není nutné vyměňovat pojistku.
LED ochrany proti přepětí svítí, když je SurgeArrest
zapnutý a dodává do výstupu upravené síťové
napájení.
LED kontroly uzemnění varuje před potenciálně
nebezpečnými problémy vnější elektroinstalace.

Technická specifikace
Modely: PM5, PM5U, PM5T, PM5V.

Řízení

Obecně

LED ochrany proti přepětí: ano.

Jmenovité vstupní napětí: 230V.
Kmitočet: 50 +/– 5 Hz.

LED kontroly uzemnění: ano.
Resetovatelný jistič: ano.

Typ zásuvky (liší se podle oblasti):

Síťový vypínač: kolébkový spínač.

– GR/-RS: Schuko CEE7;

Záruka a shoda s normami

– FR: French CEE 7/5;
– IT: Europlug CEE7/16;

Plná záruka: všechny modely, liší se dle oblasti
(podrobnosti viz www.apc.com).

– UK: BS1363.

Soulad s právními předpisy: CE, ROHS, EAC.

Délka kabelu: 1,8 metru.
Barva: bílá.

Ochrana USB / datové linky proti
přepětí

Přepěťová ochrana

PM5: není příslušné.

Přepěťová ochrana: všechny výstupy (5).

PM5U: 2 USB porty pro nabíjení (celkem 5 V, 2,4 A).

Energie rázu (J): 918.

PM5T: ochrana telefonní linky
(porty RJ-11, 1 vstup/1 výstup).

Maximální špičkový proud: 36 000 A .
Maximální špičkové napětí: 6 000 V.
Potlačení rušení EMI/RFI: <40 db.

PM5V: ochrana koaxiálního kabelu
(1 pár, typ Golden Aerial).

Fyzická specifikace
Rozměry jednotky (d×š×v): 370,4×72,6×50,7 (mm).
Hmotnost jednotky: ~0,67 kg.
Přepravní rozměry (d×š×v): 405×130×58 mm.
Přepravní hmotnost: ~0,79 kg.

Dostupnost
Nová řada přepěťových ochran SurgeArrest
Essential, Home/Home Office a Performance je
k dispozici s lokalizovanými zásuvkami v celé Evropě,
na Středním východě a v Africe. Řada modelů PM5
zahrnuje tyto:

Nová řada SurgeArrest Essential

Skupina výrobků

Model

Zobrazené modely: PM5U.

SurgeArrest
Essential

PM5-GR, PM5-RS, PM5-FR,
PM5- UK, PM5-IT, PM5U-GR,
PM5U-RS, PM5U-FR, PM5U-UK,
PM5V-GR, PM5V-RS, PM5V-FR,
PM5V-UK, PM5T-GR, PM5T-RS,
PM5T-FR, PM5T-UK

www.apc.com
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