
  Πρίζα ασφαλείας
BDI-A 30 DE 3210

Προσοχή! Σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας!

– Η παρούσα συσκευή διαθέτει στην έξοδο 230 V
εναλλασσόμενη τάση και δεν επιτρέπεται να βρεθεί
σε χέρια παιδιών! 

Προσοχή Κίνδυνος Θάνατος!
– Η λειτουργία κάτω από άλλες περιβαλλοντικές συνθή-

κες, όπως π.χ. θερμοκρασίες περιβάλλοντος άνω των
40°C, καύσιμα αέρια, διαλυτικές ουσίες, ατμοί, σκόνη,
σχετική υγρασία αέρος άνω του 80%, καθώς και υγρό
περιβάλλον, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να αποφεύ-
γεται.

– Εάν πιθανολογείται ότι δεν είναι πλέον δυνατή η  λει-
τουργία χωρίς κίνδυνο, η συσκευή θα πρέπει να τίθεται
άμεσα εκτός λειτουργίας και να ασφαλίζεται έναντι μη
ηθελημένης ενεργοποίησης.
Η λειτουργία χωρίς κίνδυνο δεν υφίσταται πλέον, εφό-
σον η συσκευή δεν εμφανίζει πια καμία λειτουργία, φέ-
ρει εμφανείς βλάβες, κατόπιν πρόκλησης ζημιών κατά
τη μεταφορά, κατόπιν αποθήκευσης σε ακατάλληλες
συνθήκες.

– Οι εργασίες επισκευής και συντήρησης επιτρέπεται να
πραγματοποιούνται μόνο από εξειδικευμένους τεχνι-
κούς.
Επιτρέπεται η χρήση μόνο αυθεντικών ανταλλακτικών
εξαρτημάτων.

Υπόδειξη!
Εγκατάσταση μόνο από έμπειρα άτομα με σχετικές
 ηλεκτρολογικές γνώσεις!*)
Με την λανθασμένη εγκατάσταση διακινδυνεύετε:
- Τη ζωή σας,
- τη ζωή των χρηστών της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.
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Με τη λανθασμένη εγκατάσταση μπορεί να προκληθούν
σοβαρές υλικές ζημίες, π.χ. λόγω πυρκαγιάς.
Υφίσταται κίνδυνος να καταστείτε προσωπικά υπεύθυ-
νος/-η σε περίπτωση σωματικών βλαβών και υλικών
 ζημιών.
Απευθυνθείτε σε ηλεκτρολόγο!

Περιγραφή Λειτουργίας
Η ηλεκτρονική πρίζα ασφαλείας είναι μια εξαιρετικά
 ευαίσθητη, φορητή συσκευή προστασίας έναντι επικίν-
δυνων ατυχημάτων λόγω αγγίγματος ηλεκτροφόρων
καλωδίων ή εξαρτημάτων.
Η συσκευή προστασίας αντιδρά ήδη σε μικρά ρεύματα
διαρροής της τάξεως τουλάχιστον των 30 mA. Εντός
 λίγων κλασμάτων του δευτερολέπτου διακόπτεται σε
περίπτωση κινδύνου η ηλεκτροδότηση.
Ασφαλής και άμεση προστασία από ατυχήματα μεταξύ
πρίζας και συσκευής.

Θέση σε λειτουργία
1. Τοποθετήστε πάντα την πρίζα ασφαλείας κατευθείαν

στην πρίζα του τοίχου.
2. Συνδέστε καλώδια προέκτασης, ρολά καλωδίων, πο-

λύπριζα, κτλ., στην υποδοχή της πρίζας ασφαλείας.
Συνδέστε την ηλεκτρική συσκευή (σε απενεργοποιη-
μένη κατάσταση).

3. Ενεργοποιήστε την πρίζα ασφαλείας πιέζοντας το
πλήκτρο RESET. 
Στο πεδίο ελέγχου πάνω από το πλήκτρο RESET εμφα-
νίζεται μια κόκκινη ένδειξη.    

4. Ελέγξτε τώρα τη λειτουργία πιέζοντας το πλήκτρο
TEST. Θα πρέπει να ακουστεί καθαρά ένας θόρυβος
σύνδεσης και να σβήσει η κόκκινη ένδειξη στο πεδίο
ελέγχου. 

5. Δεν επιτρέπεται η χρήση της συσκευής σε περίπτωση
που δεν ακουστεί ο θόρυβος σύνδεσης και παραμένει
η κόκκινη ένδειξη αναμμένη.
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6. Κατόπιν δοκιμής χωρίς προβλήματα, πιέστε και πάλι
το πλήκτρο RESET. Η συσκευή ελέγχου είναι τώρα
έτοιμη προς λειτουργία. 

Σημαντικό!
Αναφορικά με τον έλεγχο λειτουργίας: Πιέστε κατά
καιρούς το πλήκτρο δοκιμής και πραγματοποιήστε
έλεγχο λειτουργίας, όπως παραπάνω.

Κατόπιν διακοπής ρεύματος ενεργοποιήστε εκ νέου
την πρίζα ασφαλείας.

Η πρίζα ασφαλείας δεν είναι κατάλληλη για συσκευ-
ές, στις οποίες μπορεί να προκληθούν βλάβες από
απενεργοποίηση μεγαλύτερης διάρκειας (π.χ. ψυ-
γεία, καταψύκτες, κτλ.).

Η παρούσα πρίζα ασφαλείας δεν αντικαθιστά τα μέ-
τρα προστασίας που ούτως ή άλλως απαιτούνται!

Τεχνικές Προδιαγραφές
Ονομαστική τάση: 230 V ~
Συχνότητα δικτύου: 50 Hz
IAN: 30 mA
Μέγ. χρόνος ενεργοποίησης: 30 ms
Ονομαστική ισχύς εισόδου: μεγ. 3680 W
Ονομαστικό ρεύμα: 16 A
μεγ. επιτρεπόμενο
ρεύμα βραχυκύκλωσης: 500 A
Θερμοκρασία περιβάλλοντος: -25 °C - +40 °C
Κατηγορία προστασίας: I
Προστασία: IP 54
Διπολικός διαχωρισμός δικτύου
Η συσκευασία περιλαμβάνει: Πρίζα ασφαλείας με

Οδηγίες

Υπό την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών.
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