
Eaton Protection Strip

Proteção residencial contra picos de tensão

Gama Eaton Protection Strip

Proteção de sobretensão 

• A Eaton Protection Strip é um dispositivo de proteção 
contra sobretensões com múltiplas tomadas e 
acessível para equipamentos sensíveis em ambientes  
residenciais ou profi ssionais.

Proteção total

• Graças à tecnologia de proteção de 3 linhas 
(proteção dos 3 fios: linha/neutro/terra), a Eaton 
Protection Strip é totalmente eficaz contra todos os 
tipos de perturbações.

• O disjuntor de 10 A protege a instalação contra 
sobrecargas.

• O indicador LED fornece informações sobre o estado 
da proteção contra sobretensões.

• O modelo Tel@ integra proteção de linha Tel/Internet 
xDSL.

 

Garantia para equipamento ligado 

• A Eaton oferece uma garantia para equipamento ligado 
(aplicável apenas nos países da UE e na Noruega). O 
preço de compra inclui esta garantia em toda a gama 
Protection Strip (até 20 000 € para modelos de 6 
tomadas), cobrindo danos devido a falha na proteção 
contra sobretensões.

Proteção acessível para:

•  Computadores, NAS, periféricos

•   TV, vídeo, aparelhagens de alta fidelidade, 

sistemas de cinema em casa, etc.

•  Gateways de Internet

•  Consolas de jogos

•  Artigos de consumo doméstico, etc.



Especificações técnicas 4 6 6 Tel@

Potência (A/W) 10 A/2500 W 10 A/2500 W 10 A/2500 W

Tensão/frequência 220 V - 250 V / 50/60 Hz

Dispositivos de proteção 

Classificação total 13 500 A, 3 MOV 4 de 500 A

Tempo de resposta <1 ns

Proteção da linha telefónica

Telefone RJ11, incluindo banda larga Não Não Sim

Certificações e conformidade

Certificações CE

Conformidade IEC 60884-1 / IEC 60083

Dimensões e peso

Dimensões A x L x P 40 x 52 x 264 mm 41 x 52 x 390 mm 41 x 52 x 390 mm 

Peso  0.324 kg 0.479 kg 0.412 kg

Assistência e apoio ao cliente

Garantia 2 anos de garantia; troca standard do produto; garantia para equipamento ligado até 20 000 € 

Referências 4 6 6 Tel@

Tomadas francesas (FR) PS4F PS6F PS6TF

Tomadas Schuko (DIN) PS4D PS6D PS6TD
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Eaton é uma marca registada. 

Todas as outras marcas comerciais 
são propriedade dos seus respetivos 
proprietários.www.eaton.eu

No interesse da melhoria contínua do produto, todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Eaton Protection Strip

1  Tomadas protegidas contra 
sobretensões

2  Obturadores de segurança

3  Interrutor para ligar/desligar 
e disjuntor de 10 A

4  Indicador de proteção ativa 

5  Proteção de linha Tel
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