
Infosec PFS 6 TFR 
Rýchly sprievodca 

 
Zariadenie PFS 6 TFR bolo zostrojené, aby poskytovalo najvyššiu možnú ochranu pred preťažením, špičkami 
napätia, elektromagnetickou interferenciou (EMI) a rádio frekvenčnou interferenciou (RFI). Chráni vaše počítače 
a periférne zariadenia pred škodami spôsobené prepätím, špičkami napätia, bleskom, sieťovým parazitom 
a preťažením. 
 
Poistné podmienky: 
Prečítajte si prosím poistné podmienky a zaregistrujte sa do 10 dní od kúpy na webovej stránke: www.infosec.fr 
 
Bezpečnosť: 
Prosím prečítajte si tieto inštrukcie pred inštaláciou zariadenia. Zariadenie musí byť inštalované v chránenej 
mieste, v ktorom teplota a vlhkosť neprekračujú povolené limity uvedené v sekcií technických špecifikácií. 
 
Inštalácia: 
Napojte zariadenie do dvojpólového konektora so zemou (2P+E-10A). Zapojte vaše zariadenie do 6 
chránených zásuviek zariadenia. 
 
Prepnite prepínač do polohy „I“ alebo „ON“ a skontrolujte, či svetlá „Protected“ a „Power OK“ svietia. Ak sa 
svetlá nerozsvietili, skontrolujte dodávku elektrickej energie. Keď oranžové „Protected“ svetlo nesvieti, 
nepoužívajte zariadenie. 
 

1. Prepínač On/Off 
Slúži na zapnutie a vypnutie 6 zásuviek zariadenia. 

2. Ochrana pred preťažením 
Keď spotreba pripojených zariadení prekročí povolenú hranicu, obvod zariadenia sa preruší na ochranu 
zariadenia. Aby ste dostali zariadenie späť do prevádzky, znížte záťaž zariadenia a obnovte prerušovať 
obvodu. 

3. „Power OK“ 
Zelená led „Power OK“ svieti: prívod energie do zariadenia. 
Zelená led „Power OK“ nesvieti: nie je prívod energie do zariadenia. 

4. „Protected“ 
Oranžová led „Protected“ svieti: ochrana je zapnutá. 
Oranžová led „Protected“ nesvieti: ochrana nie je zapnutá. 

5. Chránené zásuvky 
Zásuvky sa používajú na napojenie zariadení ako PC, tlačiareň, monitor, skener, modem, externá CD 
ROM mechanika, domáci DVD prehrávač. 

6. Ochrana telefónu / faxu / modemu / xDSL 
Zariadenie je vybavené ochranou pred preťažením telefónnej/fax/modem linky vďaka 2 RJ11 
konektorom (6P4C). Napojte vstup linky do konektora „IN“ a dodaný kábel napojte do „OUT“ konektora 
a vo vášho telefónu/faxu/modemu. 



 
 
 
Technické špecifikácie: 
Všeobecné špecifikácie: 
– 6 chránených zásuviek s detskou ochranou 
– 10A prerušovač obvodu 
– Odolný plastový kryt chrániaci pred nebezpečenstvom požiaru 
– Možnosť uchytenia k stene 
– Rozmery (mm): 400 (dĺžka) x 60 (šírka) x 40 (výška) 
– Hmotnosť: 550g 
– Dĺžka kábla: 1,8 metra 
– Zásuvky francúzskeho typu 
– Podľa CE štandardu 
– Doživotná záruka 
 
Elektrické špecifikácie: 
– Nominálne napätie: 200 – 250 VAC, 50 Hz 
– Svorkové napätie: 775 V 
– Maximálny výkon: 10 A / 2350 W 
– Ochrana pred napäťovými špičkami: 3x 238 Joulov (H-N, H-G, N-G) 
– Špičkový prúd 8/20 µs: 19500 A (x 3 linky) 
– Čas odozvy: < 1 nanosekunda 
 
EMI/RFI filter: 
– Frekvenčný rozsah: 150 kHz ~ 100 Mhz 
– Útlm: až do 40 dB 
 
Ochrana telefónu / faxu / modemu / xDSL: 
– Konektory: 2 RJ11 (6P4C) 
– Svorkové napätie:  395 V 
– Maximálna energia vlny: 320 J 
 
Prostredie: 
– Teplota: 0 až 40°C 
– Vlhkosť: 0 až 95% 

 


