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Opis
Preprečuje napetostne konice pri vozila. Neprekinjeno izloča vse napetostne konice v
električnem omrežju vozila! Preprečuje poškodbe na občutljivi elektroniki vozila zaradi
napetostnih konic v električnem omrežju vozila.
Podaljša življenjsko dobo žarnic z absorpcijo napetostnih konic. Ščiti pri premostitvi z
vžigalnim kablom.
Napetostne konice v električnem omrežju vozila so lahko posledica nepravilnega delovanja
alternatorjev, zrahljanih kontaktov v inštalaciji kablov (pri zrahljanih kontaktih nastajajo
induktivne napetostne konice) in okvarjenih avtomobilskih akumulatorjev. Tudi priključene
dodatne naprave z impulznimi, visokimi konicami kot so hladilniki in zelo zmogljivi ojačevalni
sistemi lahko povzročajo visoke napetostne konice v električnem omrežju vozila. Posebej
nevarno z napetostnimi konicami postane pri premostitvi z vžigalnim kablom.
Ta modul enostavno vzporedno priključite na 12 V/DC avtomobilski akumulator, polarnost je
poljubna (priključitev napačnih polov ni možna). Ponavadi ne potrebuje elektrike.

•.Dve zaporedno vezani napravi M168 ščitita vaše 24
..V/DC električno omrežje v tovornjaku!

• 24 V/DC akumulator v tovornjaku

Modul je zelo učinkovita pomoč za zaščito pred napetostnimi konicami. Vendar pa gre samo
za dodatno zaščito in ne za garancijo, da bo vedno in v vsakem primeru preprečil izpad
elektronske naprave ali svetlobnega telesa v vozilu! Iz tega razloga prevzemamo samo
zakonsko predpisano garancijo za model in ne jamčimo za dodatne stroške kot so stroški
montaže, nadomestila ali popravila drugih naprav ali komponent v vozilu itd.
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Tehnični podatki
Območje uporabe: .................................................................. 12 V električno omrežje v vozilu
Maks. obremenljivost z energijo: ........................................................ i maks. 8/20 μs, 2.000 A
Mere: ........................................................................... 30 x 25 x 15 mm (brez pritrdilnih vezic)
Odstranjevanje
Odslužene naprave ne smete odvreči med gospodinjske odpadke. Oddati jo je treba
na zbirališču odpadkov, kjer se oddajajo elektronski odpadki, kot so televizorji,
računalniki itd. Prosimo, da se o lokaciji tovrstnih zbirališč pozanimate pri svoji
občini.

www.kemo-electronic.eu
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Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

GARANCIJSKI LIST

Izdelek: 12 V prenapetostna zaščita z ušesci Kemo M168
Kat. št.: 85 74 74
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, KlausConrad-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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