Wyłącznik RCD i Twoim bliskim nic się nie stanie!

Wyłączniki różnicowoprądowe (RCD - residual current device, FI) to efektywny ochroniarz dla Ciebie i Twojej rodziny.
Wyłączniki te chronią skutecznie przed porażeniem prądem elektrycznym.
Sobotni wieczór: Dzieci się kąpią, rodzice
chcą iść do teatru. Syn ma iść spać - co
przychodzi mu ze znacznym oporem ciągle nie jest gotowy. W tym zamieszaniu
można szybko czegoś nie zauważyć: np.,
suszarka jeszcze jest załączona. Żeby ta
przyjemna zabawa w wannie nie skończyła
się dramatycznie ważne jest zabezpieczenie
wyłącznikiem różnicowoprądowym - -"niewidzialnym ratownikiem" w Twoim domu.

grażające życiu npięcie dotykowe.
Możliwe skutki: skurcz mięśni, utrudnione
oddychanie, migotanie komór lub całkowite
zaprzestanie pracy serca.

Zakres zastosowania
Przy zagrożeniu wyłączenie w ciągu
tysięcznego ułamka sekundy.

Wyłącznik różnicowoprądowy, krótko RCD
w wypadku grożącego niebezpieczeństwa
odcina automatycznie zasilanie. To funkWoda jest nie tylko do zabawy - jest również
cjonuje w ten sposób: Wyłącznik RCD poprzewodzącą prąd elektryczny. To może być równuje ciągle ile prądu w obszarze jego
niebezpieczne. Nie tylko kiedy sprzęt upadnie monitorowania np. w gospodarstwie dona ziemię ale samo dotknięcie uszkodzonego mowym - wpływa i ponownie wypływa.
urządzenia wilgotnymi palcami -czego nie da Jest wartość powrotna mniejsza oznacza
się przewidzieć- może szybko wystąpić za- to, że część prądu płynie w "fałszywym"
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W przeciwieństwie do tej metody pomiarowej reagują „normalne“ bezpieczniki w
domu talko na zbyt wielkie prądy obciążenia lub na zwarcia w obwodzie.

kierunku np. przez ciało człowieka, który
właśnie dotknął uszkodzonego urządzenia
lub części przewodzących prąd.

Wyłącznik RCD
są montowane
skrzynkach rozdzielczych.

Dalsze informacje pod adresem: www.elektro-plus.com
© ELEKTRO+
Tłumaczenie na język polski: MILTO Sp. z o.o.

Montaż przełączników różnicowoprądowych jest przy nowej elektroinstalacji
lub gruntowej modernizacji wszystkich
gniazdek zewnętrznych i wewnętrznych
wymagana przepisami. Im więcej wyłączników różnicowoprądowych zawiera
instalacja tym bardziej beztrosko mogą
żyć członkowie rodziny.

