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LASTNOSTI NAPRAVE
Fazni veznik za izdelke Powerline kapacitivno med seboj poveže vse 3 omrežne faze
domače napeljave, da se lahko preko električnega omrežja doseže stopnje prenosa do
200 Mbit za internet in računalniška omrežja (odvisno od narave električnega
omrežja). Če signal pride v samo eno fazo, fazni veznik poveže vse 3 faze med seboj,
tako da prepuščajo Power line signal ter internet ali računalniški signal, ki je na voljo
tudi na vseh drugih vtičnicah v domačem omrežju. Primeren je tudi za brezžične
notranje telefonske zveze (domofone)! Dosežemo lahko znatno povečanje dometa in
kvalitete prenosa!
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NAMEN UPORABE
Učinkovitost faznega veznika je odvisna od narave notranje napeljave. Frekvenca in
filtri šumov v napeljavi luči ali pri priključenih električnih napravah lahko ustvarijo
kratek stik Powerline signala. To se nanaša tudi na prenapetost in filtre šumov v
razdelilcih. V tem primeru vaša naprava sprejme le signal ki je prešibek ali signala
sploh ni, ne glede na prisotnost faznega veznika. Včasih pomaga, če iz napeljave
odstranite takšne razdelilce ali električne naprave (izvlečete vtikač).

TEHNIČNI PODATKI
Za električna omrežja:
110 V – 440 V/AC
3‐fazna različica:
0,5 – 100 MHz
Za Powerline naprave:
10 – 200 Mbit
Dimenzije:
približno 72 x 50 x 28 mm (brez trakov za pritrditev)
Namesti lahko samo usposobljeni električni strokovnjak!

VARNOSTNI NAPOTKI ZA KEMO MODULE
Te varnostne napotke je potrebno prebrati pred priklopom modula!
KEMO moduli so izdelani v skladu z DIN EN 60065 in varnostnimi zahtevami glede
izdelave. Vsi varnostni elementi, ki so potrebni za končno montažo so navedeni v
navodilih za montažo in jih zaradi varnostnih predpisov ni dovoljeno izpustiti.
Sestavljanje in zagon lahko izvedejo samo pooblaščene osebe, ki lahko tudi
odgovarjajo za morebitno škodo.
Za dokončanje naprav je potrebno upoštevati proizvajalčeva navodila za montažo. Vsi
varnostni sistemi morajo biti nameščeni za neprekinjeno delovanje in jih zaradi
osebne varnosti ni dovoljeno zanemariti. Enako velja tudi za navodila za uporabo, ki
so navedena v navodilih proizvajalca.
Modul ni dovoljeno izpostavljati ekstremnim temperaturam (več kot 60°C). V
industrijskih objektih je potrebno upoštevati predpise za preprečevanje nesreč
združenja industrijskih delodajalcev.
Prepovedano za osebe mlajše od 14 let (naprava nima CE odobritve za otroško
igračo)!
V šolah, centrih za usposabljanje in delavnicah “naredi sam“, delovanje teh modulov
zaradi zanesljivosti nadzoruje usposobljeno osebje.
Tega modula in napajalnih kablov ni dovoljeno nameščati v bližini gorljivih ali
vnetljivih materialov (na primer zaves).
Za vse module, ki pridejo v stik z napetostjo višjo od 25 V, je potrebno upoštevati
varnostna navodila! Namestitev oziroma začetno delovanje lahko izvede samo
strokovnjak! Najpomembnejši varnostni napotek je: Zaščita pred naključnim stikom za
vse kovinske dele, ki lahko prenašajo tik višji od 25 V. Zaščitno plastiko proti lomljenju
je potrebno namestiti na vse kable! V primeru okvare lahko modul poči! Zato je
potrebno modul namestiti na tak način, da v tem primeru, kot tudi v primeru požara
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ne pride do poškodb (namestitev v ozemljene kovinske omare ali ozemljena kovinska
ohišja in namestitev varnostnih varovalk).

OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE

Te naprave ni dovoljeno odlagati med splošne gospodinjske odpadke. Potrebno jo je
odnesti na zbirna mesta televizijskih sprejemnikov, računalnikov in podobno.
Informacije o zbirnih mestih te elektronske opreme poiščite pri vaših lokalnih
oblasteh.
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GARANCIJSKI LIST

Izdelek: Fazni veznik za izdelke Powerline Kemo M091N
Kat. št.: 19 12 31
Garancijska izjava:
Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki
začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. Garancija velja na območju Republike
Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.
Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili
popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi
neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z
izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Garancija ne
izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na
blagu.
Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta
po preteku garancije.
Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus‐
Conrad‐Strasse 1, Nemčija.
Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta
66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.
Prodajalec: ___________________________________________________________
Datum izročitve blaga in žig prodajalca:
________________
Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno
izpolnjenim garancijskim listom.
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