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Sieťové Filtre s prepäťovou ochranou EUR

 POWERGRIP    YG-3                    
.                  Novinka  2022

   POWERGRIP  YG-3  je pre značku ďalším krokom vpred a 

pridáva množstvo nových a vylepšených funkcií, plus elegantný 

predný panel s novým multifunkčným displejom.

YG-3  obshuje 12 Schuko   16 Amp  zásuviek  

• Vysoký stupeň ochrany proti prepätiu a vysokému napätiu.

• Progresívna, adaptívna filtračná technológia.

• Ochrana pred prepätím prijímanými cez anténne káble.

• Široký rozsah prevádzkového napätia  190V -259 V

• Multifunkčný displej s možnosťou výberu z mnohých farieb, štýlov a 

typov písma. Displej je možné v prípade potreby stlmiť, alebo vypnúť.

• 7 dotykových tlačidiel na prednom paneli na ovládanie

• Mobilná aplikácia na správu a ovládanie cez Wi-Fi.

• RS232 spúšťací vstup a výstup a voliteľné ethernetové pripojenie 

pre profesionálne riadiace systémy.

Powergrip YG-3 je „povinnou výbavou“ pre každého, kto chce od 

svojho AV systému najlepší možný hudobný a filmový výkon a kto 

chce chrániť svoje cenné vybavenie pred prepätím a rušením zo siete                                                                    

6 oddelených a konfigurovateľných zón na zadnom panely.                                                                            

Komfort :  LAN,  Triger 12V /  Zemniaca svorka.                                 

Sieťový kábel 230V  1,5m.                                                                

Integrácia :  Control4,  Crestron, AMX, atď.                                          

Rozmery : 440 x 157 x 280 mm,     Hmotnosť : 7,6 kg             

Dostupnosť február 2022

2495      

.       
Uvádzacia 

cena  do 

odvolania 

Akcie    

2245      

 POWERGRIP    YG-2    POWERGRIP   YG-2   Sieťový Filter pre audio a video aplikácie 

so záťažou až 3680 Watov. Jednoduchšia konfigurácia, 

konštrukčne odvodená z YG-1  so 6 zásuvkami Schuko,  s malou 

inštalačnou hľbkou.                                                                          

Powergrip plní funkciu Ochrany proti prepätiu a zníženému 

napätiu v rozsahu 190V- 256 V +- 4V.  Dotykový senzor na 

prednom panely  umožňuje ovládať rôzne funkcie v menu so 

zobrazemím údajov na displeji . Môžete prepínať medzi 

skupinami al. zobrazovať informácie, ako napätie, skreslenie. 3 

Zóny oddelené, konfigurovateľné, spínané.                               2 

zásuvky : pripojenie výkonových zosilňovačov a subwoofera                                                                                

Možnosť postupného zapínania Zón s časovým oneskorením.       

Komfort : Triger 12V.  Zemniaca svorka. Sieťový kábel 230 V  

1,5m.                                                                                                           

Integrácia :  Control4,  Crestron, AMX, atď.                                

Rozmery : 440 x 80 x 185 mm, Hmotnosť 4,8 kg

999       .  
Zvýhodnená 

cena  do 

odvolania 

Akcie         

899


