SafeGround

®

Elimimerer problemer med ulikheter i jordingspotensiale ved skjermet kabling
Telesafe har utviklet en skjermet patchkabel som løser problemer som kan oppstå ved
for høye forskjeller i jordplan ved skjermet kabling.
EN50173 og ISO/IEC11801 spesifiserer at den den maksimale spenningsforskjell
mellom to jordplan ikke skal overstige 1 Volt. I mange bygninger er dette umulig å
tilfredstille uten store kostnader.
SafeGround® patchkabel har en innebygget kapasitiv kobling av skjermen og løser
disse problemene på en effektiv måte til en meget lav kostnad.
Kabelen opprettholder EMC-beskyttelsen som skjermet kabling gir og større
ombygginger vedrørende jordplan er således ikke nødvendig.
®

SafeGround kabelen er ment brukt mellom brukerutstyr og veggkontakt ved
arbeidsplass.

Figuren til venstre viser nivået på utstrålingen fra skjermet
kabel ved tre ulike tilkoblinger:
En med kontinuerlig skjerm (grønn), en uten tilkoblet
skjerm (blå), og en med koblet skjerm gjennom
®
®
SafeGround kabel (rød). Sistnevnte med Safeground
kabel viser strålingsdemping på samme nivå som
kontinuerlig skjermet kabel.

Skjøteboks for kobberkabel
Telesafe tilbyr en liten og kompakt skjøteboks i stål for
skjermet eller uskjermet kabel. Skjøteboksen kan brukes for
å skjøte en kabel, eller når prefabrikerte enheter skal koples
sammen. Det er ingen målbar degenerering av signaler i
boksen, slik at den installerte kabelen, kategori 5e eller 6, vil
opprettholde sine spesifikasjoner. Dette gjelder også EMCspesifikasjonene.
4710-541

For produktoversikt, se baksiden
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Produktoversikt
®

SafeGround
®

Safeground kabel, 3 meter
®
Safeground kabel, 5 meter

TS-nr

EL-nr

4791-1230
4791-1250

69 733 72
69 733 73

5732 - 100

69 729 00

Skjøteboks for kobberkabel
10-pakning

Produsent:

Leverandør:

Telesafe AS

Lanse AS

Hagaløkkveien 13
Postboks 384, 1372 ASKER
Telefon: 66 76 06 00 Faks: 66 76 06 01
E-post: salg@telesafe.no
Internett: www..telesafe.com

Distributør:

Nils Hansensvei 13
PB 6118 Etterstad, 0602 Oslo
Telefon: 22 88 40 60 Faks: 22 88 40 61
E-post: lanse@lanse.no
Internett: www. lanse.no.
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