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DIMENSÕES:

Os protetores                       da Linha Profissional RACK, foram desenvolvidos para proteger

sinais de equipamentos com várias portas de comunicação, como switches, roteadores, hubs, dvr, quads, etc.

É um sistema de proteção montado em um gabinete metálico para fixação em Rack 19¨.

Esta Linha está em conformidade com a norma ABNT 5410/2004 e atende as características da classe III, conforme a 

norma IEC 61643-1, assim também como da Classe “D”, conforme norma DIN VDE 0675.

Disponível em vários modelos, para possibilitar proteção de redes ethernet, circuito fechado de câmeras, etc...

 a rede de dados e de 

Líder em Qualidade.Líder em Qualidade.Líder em Qualidade.

A grife da proteção!A grife da proteção!A grife da proteção!

Tecnologia Plug-In:  

Camerasystem , traz uma importante inovação; os 

módulos de proteção internos ao equipamento 

possuem a tecnologia PLUG-IN, ou seja, os módulos 

são plugáveis e podem ser substituídos pelo próprio 

usuário, quando terminar a sua vida útil .

A nova geração dos DPS 

Gabinete em alumínio

Grau: Vo UL94

Corrente máxima de surto até 20.000 A

     (módulos plugáveis de fácil substituição)

�Módulos de Proteção - PLUG - IN
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Aplicação:  

quads e monitores. Estes modelos estão disponíveis em 12 ou 16 

portas, com conector “BNC” ou “F “. Deverão ser utilizados quantos 

protetores forem necessários, lembrando que as duas extremidades 

deverão ser protegidas. Os protetores deverão ser aterrados. Para a 

proteção da rede elétrica utilize o modelo Eletricsystem ou 

Eletro2000. 

Indicado para proteger camêras, multiplexadores, 

CONEXÃO (sinal)

TENSÃO DE SERVIÇO

TENSÃO DE DISPARO

TENSÃO MÁX. CLAMPING

MÁX. CORRENTE DE SURTO

CAPACIDADE ENERGÉTICA

TEMPO DE RESPOSTA

CONDUTORES PROTEGIDOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / MECÂNICAS
Conector BNC ou “F”

20.000 A @ 8/20 �s

1 Vpp

1170 Joules 

< 1 ns

1 par (por porta)

15 Vdc

112 Vp

N512012 (12 portas) BNC // N513012 (12 portas) ¨F¨N512016 (16 portas) BNC // N513016 (16 portas) ¨F¨

CONEXÃO (aterramento)
2

Cabo flexível de 1,5mm

Código : 

NewRack - Camerasystem  - Disponível em 12 / 16  portas
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4
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m
m

150 m
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Modelo:

Camerasystem - Conexão “F”

Modelo:

Camerasystem - Conexão “BNC”

aterramento

Modelo:

Eletricsystem

Rede Elétrica

(100 a 240 Vac)

MULTIPLEXADOR/QUAD ou

MONITOR

NewRack Camerasystem


