
SPS SAFE
Protectors elèctrics actius

Aplicacions: Protecció elèctrica superior

Els models de la sèrie SPS SAFE de Salicru són els millors aliats 
per a la protecció de l’electrònica a l’oficina i a la llar: PC, impressora, 
escàner, fotocopiadora, router, hub / switch, HDD extern, fax, mòdem, 
telèfon, TV / LCD, home cinema, Hi-Fi, DVD, SAT, TDT, domòtica, con-
sola de joc, electrodomèstics, ...

 

SPS SAFE: Bases múltiples per alimentació i protecció 
d’equipament elèctric domèstic i professional

La sèrie SPS SAFE de Salicru és una completa gamma de protectors 
actius elèctrics de bases múltiples, ideals per a la protecció de l’elec-
trònica a l’oficina i la llar. Des dels models més bàsics SPS SAFE 3 i 
SPS SAFE 6, amb tres i sis bases de corrent respectivament, passant 
pel model SPS SAFE 7, que ja té set bases d’endoll, filtre EMI/RFI 
i recollidor de cables integrat, fins als models SPS SAFE 5+ i  SPS 
SAFE Master amb cinc preses de corrent i dos carregadors USB per 
a la càrrega de dispositius electrònics. 

A més, el model  SPS SAFE Master inclou, a part del filtre EMI/RFI, 
la funció mestre/esclau per aconseguir importants estalvis tot evitant 
el consum ‘vampir’ de les càrregues en mode d’espera. Alimentació 
i protecció òptimes per a: PC, monitor, impressora, enrutador, hub/
switch, disc dur extern, telèfon, TV/LCD, home cinema, consola de 
vídeo, Hi-Fi, descodificador, TDT, SAT, DVD, domòtica, electrodomès-
tics...
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Prestacions
 ∙ Protectors elèctrics actius d’última generació.
 ∙ Àmplia gamma de models (3, 5, 6 o 7 preses).
 ∙ Models amb doble carregador USB incorporat. (1)

 ∙ Preses Schuko, orientades per a fàcil connexió.
 ∙ Possibilitat de muntatge a la paret.
 ∙ Indicador de control de sobretensions.
 ∙ Filtre EMI/RFI per a atenuació de sorolls elèctrics. (2)

 ∙ Interruptor d’encesa/apagat a tots els models.
 ∙ Garantia econòmica pels equips protegits. (2)

(1) Safe 5+ i Safe Master  
(2) Safe 7 i Safe Master

Característiques tècniques

MODEL SPS SAFE  
3

SPS SAFE 
5+

SPS SAFE  
6

SPS SAFE  
7

SPS SAFE 
Master

Corrent nominal (A) 10

Tensió / freqüència nominal 250 V AC / 50 Hz

Tipus i quantitat de preses 3 × schuko 5 × schuko 6 × schuko 7 × schuko 5 × schuko

Carregador USB No 2 ports / 2,1 A / 
5 Vcc No 2 ports / 2,1 A / 

5 Vcc
Dissipació màxima d’energia (F-N, N-T i F-T) 238 306 238 918

Corrent de pic màxim 8 kA 12 kA 8 kA 36 kA

Tensió de pic màxima 6000 V

Temps de resposta < 1 ns

Filtre EMI/RFI (rang de freqüència) - 150 kHz - 100 MHz

Interruptor d’encesa/apagat Si

Possibilitat de muntatge a la paret Si

Longitud del cable d’alimentació 1,5 1,8

Protecció infantil a les preses Si

Preses orientades per a fàcil connexió Si

Indicador de control de sobretensions Si

Protector elèctric actiu Si

Protecció elèctrica intel.ligent Master/Slave No Si

Inclou marca-cables i recollidor de cables No Si No Si

Tecnologia MOV No Si

Dispositiu de recollida i organització de cables No Si No

Espai addicional per a preses de grans dimensions No Si No

Una presa schuko sempre activa No Si

Garantia econòmica € (EU) - 40000 60000

NORMATIVA Seguretat IEC-60884-1; EN-61643-11; EN-61643-21

Gestió de Qualitat i Ambiental ISO 9001 e ISO 14001

CODI 680BA000001 680BA000002 680BA000003 680BA000006 680BA000005
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