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Thiết bị chống quá áp 1 và 10 đôi dây kiểu L S A + *
E1LSA, LSA10

Kích thước (mm)
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Sơ đồ mạch điện
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P : Ống phóng khí 3 cực
R : Điện trở
D : Diode ghim
DBC : Diode ghim điện dung thấp

Thiết bị bảo vệ quá áp cho kiểu kết nối LSA+
Lắp đặt nhanh không cần chỉnh sửa

Thông số kỹ thuật
CITEL part number E1LSA-T E1LSA-06DBC LSA10-T LSA10-06DBC

dây tín hiệu
Ứng dụng Analog line

ADSL
T2 - T1
10BaseT

Analog line
ADSL

T2 - T1
10BaseT

Bảo trì nhanh chóng
Sử dụng cho đường analog hoặc đường
truyền viễn thông tốc độ cao

Cấu hình 1 pair 1 pair 10 pairs 10 pairs

Điện áp danh định (Un) 150 V 6 V 150 V 6 V

Điện áp tối đa (Uc) 170 V 8 V 170 V 8 V

Dòng điện tối đa (IL) 300 mA 300 mA 300 mA 300 mA

Tần số tối đa 3 MHz > 20 MHz 3 MHz > 20 MHz

Cấp độ bảo vệ (Up)
xung 8/20μs – mức 5kA

Dòng phóng điện tối đa (Imax)
xung 8/20μs - 1 lần

230 V 25 V 230 V 25 V

5 kA 5 kA 5 kA 5 kA

Tình trạng hư hỏng Ngắn mạch Ngắn mạch Ngắn mạch Ngắn mạch

Dạng sơ đồ mạch A M A M
Đặc tính cơ học Lắp đặt trên thanh nối LSA

Kích thước: xem hình vẽ
Vật liệu vỏ: Thermoplastic UL94 -V0

Các bộ bảo vệ này đã được thiết kế chống lại các
xung quá áp do sét gây ra cho các thiết bị điện thoại
đã kết nối với mạng viễn thông qua thanh MDF.
Chúng phù hợp với kiểu kết nối LSA+.
Thiết kế cho phép lắp đặt ngay tức thời mà không
cần chỉnh sửa dây trên hệ thống kết nối và bảo trì
nhanh chóng.
Tuy nhiên thiết bị cần phải được trang bị tiếp điểm
kết nối với hệ thống tiếp đất (khung tiếp đất tùy chọn
thêm).
Mạch điện kết hợp một ống phóng khí 3 cực với
diode ghim cung cấp khả năng phóng điện cao và
thời gian đáp ứng cực nhanh.
Có 2 kiểu: Loại 1 đôi dây (E1LSA) hoặc 10 đôi dây
(LSA10).
Những thiết bị này phù hợp với mạng viễn thông
analog và digital tốc độ cao.

(Được dịch bởi Thyan Engineering từ tài liệu gốc của Nhà sản xuất)


