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Zabezpieczenie
 komputera PC
  przed skutkami
   awarii zasilacza

Oferta firmy :

- Elektroniczne tablice
   informacyjno-reklamowe

- kursów walut - notowań akcji
- oprocentowania - cenniki

- Zegary elektroniczne

- Sterowniki mikroprocesorowe
- Elementy automatyki
   przemysłowej

- Oprogramowanie
- kantor wymiany walut
- rejestr transakcji GIIF
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Czy wiesz że w przypadku awarii lub
przeciążenia zasilacza komputera często
dochodzi do lawinowych awarii wielu
drogich podzespołów w komputerze
zaczynając od twardego dysku który jest
bardzo wrażliwy na wartość napięcia
zasilającego – co wiąże się z utratą
często bardzo cennych danych.

przed przepięciami
w obwodach 5 i 12VZAB PC

Zabezpieczenie komputera

Zabezpiecz się! Zastosuj:

Zabezpieczenie to kontroluje napięcia zasilające podzespoły i w 
przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych zwiera 
zasilanie nie dopuszczając do powstania dalszych uszkodzeń.
Gdy zasilacz działa poprawnie, a przepięcie powstało 
przypadkowo lub w wyniku przeciążenia zablokuje się i po 
ponownym załączeniu będzie działać dalej; gdy jest 
uszkodzony nastąpi przepalenie bezpiecznika.
Łatwa instalacja: montuje się jako przedłużacz na zasilaniu 
twardego dysku lub CD – chroni nie tylko to urządzenie, ale 
wszystkie podzespoły w komputerze.
W jednym komputerze wystarcza jedno zabezpieczenie.
Stosowanie listew filtrujących lub UPS nie chroni komputera 
przed powyższą sytuacją.
Więcej informacji o przyczynach i skutkach przepięć w 
obwodach 5 i 12V, budowie zasilaczy i zabezpieczeniu na 
stronie www.
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