PREDSTAVITEV

Po streli zvoniti je prepozno
..Prihajajo dnevi grmenja, zato vsekakor velja razmisliti o ustrezni zaščiti
"električnih mlinčkov"..

V našem okolju je iz dneva v dan več elektronskih naprav, brez katerih
si življenja skorajda več ne znamo predstavljati. Elektronske naprave
nam olajšajo vsakodnevna opravila, popestrijo prosti čas, skrajšajo
razdalje med nami, skratka, povečujejo kvaliteto našega življenja.
Istočasno se s svetom elektronskih naprav odpirajo vrata neslutenim
nevarnostim, ki prežijo na njih in tudi na nas kot njihove uporabnike.
Elektronske naprave so namreč izredno občutljive na povečanje
napetosti in/ali električnega toka in na druge vplive
iz okolice. Gre namreč za svet v malem, ki ga tvorijo
kompleksna integrirana vezja in druge polprevodniške
komponente, katerih funkcijska gostota se iz dneva v
dan povečuje. Hkrati s povečevanjem le-te pa se
manjšajo razdalje med posameznimi prevodnimi
deli, slednje pa povzroči, da je za preboj izolacije med njimi potrebna vedno manjša razlika
napetostnih potencialov. Že minimalni porast
napetostnega potenciala je dovolj, da pride
do uničenja ali vsaj do poškodbe posameznih vitalnih delov elektronske naprave.
Motnje v električnem omrežju nastanejo
zaradi različnih vzrokov in sploh niso najbolj
pogoste atmosferske motnje kot zmotno
mislimo. Atmosferske so sicer kaj hitro usodne, toda naše naprave se konstantno kvarijo
tudi zaradi vseh drugih vplivov. Napake
zaradi slabih napajalnih in podatkovnih linij
nastopajo več kot v polovici primerov. Zato je
zelo primerno, da se zaščitimo pred njimi.
V zadnjih letih je pravi sinonim za prenapetostne zaščite postal proizvajalec Belkin. V
svojem prodajnem programu imajo številne rešitve
za domače in poslovne uporabnike, neznano jim ni niti področje
zaščite ključnih sistemskih delov, ki jih najdemo v bolnišnicah in
drugih podobnih organizacijah. Vsi Belkin Surgemaster izdelki prenapetostne zaščite se lahko pohvalijo z doživljenjsko garancijo, kar
daje vedeti, da z njimi ni šale. Še več, z nakupom Belkinove prenapetostne zaščite dobimo tudi jamstvo za povrnitev škode do višine
več tisoč evrov, če napetostni sunek prebije zaščito. Največkrat se
sicer od raznih udarcih strele zgodi, da sunek previsoke napetosti
uniči samo zaščito. Stranka je tudi v tem primeru upravičena do
nove! Če poleg zaščite uniči tudi opremo, pa se povrne tržna vrednost opreme, oziroma se napaka odpravi. Pri Maximum seriji Belkin
nudi tudi povračilo vseh nastalih stroškov.
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Belkin ščiti pred:
- napetostnimi motnjami,
- dvigom zemeljskega potenciala,
- elektrostatičnim poljem,
- vplivi udara strele.
Zakaj izbrati Belkin? Dobili boste:
- doživljenjsko garancijo in
- povračilo stroškov v primeru nastale škode.
Osnovna Home serija Belkin prenapetostne zaščite nudi ustrezno
zaščito za osebne in prenosne računalnike ter dodatno opremo, vse
običajne gospodinjske aparate ter druge električne naprave. Zaščite
te vrste zmorejo absorbirati okoli 1.000 joulov električne energije v
skupni kapaciteti do 45.000 amperov. Z enim ali več (do 7) električnimi priključki ter zaščito telefonske linije so ti modeli nadvse primerni
za domačo uporabo, saj zanje velja garancija do približno milijona
tolarjev.
Še zmogljivejša je t. i. Gold serija, ki zmore ukrotiti sunke do 3.000
joulov v kapaciteti 150.000 A. Ti modeli imajo lahko do 10 električnih
priključkov ter 2 za zaščtio telefonske ali ISDN/ADSL linije. Piko na
i pa predstavlja, kot že samo ime pove, Maximum serija, ki je kos
vsem nevšečnostim, če pa se slučajno zgodi, da so sile narave le
premočne, dobi uporabnik povrnjene vse stroške.
Marsikateri uporabnik se za nakup prenapetostne zaščite odloči
prepozno in mu je električni sunek uničil kakšno električno napravo. Zato ne odlašajte tako dolgo in se raje zavarujte pravočasno!
Investicija v prenapetostne zaščite je dobra investicija že zato, ker
poveča življenjsko dobo elektronske opreme tudi za 100 %. Tokrat
predstavljene prenapetostne zaščite Belkin so na voljo pri podjetju
Alterna Intertrade in njihovih pooblaščenih prodajalcih.
(P.R.)
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