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Odpojovač spotřebičů s D.O. 
Cena: 299,- Kč  
Obj.číslo: 2887  

S touto převratnou novinkou na našem trhu opravdu ušetříte !  
 
Odjíždíte mimo domov, nebo chatu na delší dobu, nebo jen prostě chcete vypnout televizi a další zařízení, protože 
jdete spát a máte obavy o zbytečnou spotřebu elektrické energie v době vypnutých zařízení do Stand By režimu ?  
 
Tento odpojovač za vás buď automaticky, nebo manuálně odpojí potřebná zařízení od sítě v době jejich nepoužívání 
od elektrické sítě. Jak to funguje ?  
 
Když vypnete televizi, nebo jiné zařízení dálkovým ovladačem, jak jste zvyklí, odpojovač to pozná a odpojí 
zásuvkový výstup od elektrické sítě. Takto můžete mít na odpojovači připojeno několik zařízení najednou a po vynutí 
jednoho znich, kdy klesne odběr, odpojovač za vás sám odpojí zbytek zařízení od sítě. Odpojovač opět aktivujete 
tlačítkem na jeho těle.  
 
Druhý manuální režim funguje tak, že se odpojovač naučí signál tlačítka pro zapnutí/vypnutí (power) z vašeho 
dálkového ovládání a jakmile toto tlačítko stisknete, odpojovač provede stejnou operaci, jako v automatickém režimu 
a odpojí zařízení od sítě. Zapnutí probíhá stejným způsobem a to, že opět stisknete tlačítko (power) na vašem 
dálkovém ovladači.  
 
Takto lze odpojovač použít v automatickém režimu pro počítač a další k němu připojena zařízení, takže jakmile 
vypnete počítač, bude odpojeno vše ostatní jako například monitor, tiskárna, reprobedny a další připojená zařízení.  
 
Technické parametry:  
 
Napájení: 230V AC / 50Hz  
 
Maximální zatížení: 10A  
 
Vlastní spotřeba: pod 0,25W  
 
Prahová úroveň vypnutí: pod 30W  
 
Opoždění vypnutí: cca 60 sec.  
 
Dosah IR přijímače: max 10 metrů  
 
Úhel záběru IR: cca 35 stupňů  
 
Pulsní přepěťová ochrana: max 2500 Volt  
 
Ochrana/krytí: IP20  
 
Když si uvědomíte, že každé zařízení má svou spotřebu i v režimu spánku (Stand By), je tento odpojovač mocným 
nástrojem k úspoře finančních prostředků za elektrickou energii a ochraně spotřebičů před přepětím v elektrické síti v 
době nepoužívání a to za skvělou cenu !  
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