GNDSeries Nedir ?
Nötr-Toprak arasındaki gerilim farkının artmasının,
elektronik kartları yoğun yakmasından yola çıkılarak
tasarlanmış bir üründür.
GNDSeries, tüm Dünya’da nötr-toprak arasındaki gerilim
farklarının hassas cihazlara verdiği zararları engellemektedir.
Nötr-toprak arasındaki gerilimi ½’den 1/1000’e kadar
düşürme kabiliyetine sahiptir ve elektronik kartlar ve
cihazların zarar görmeden çalışmasını sağlamaktadır.

GNDSeries Ne İşe Yarar?
 Nötr- toprak arasındaki voltajı stabilize ederek
istenilen oranda ve istenilen değere düşürür.
 Topraklama hattı kopması, temassızlığı veya
topraklamanın zayıflaması durumlarında metal
gövdeli cihazlarda, gövdedeki voltajın artmasını
engelleyerek elektriğe çarpılmayı engeller.
 Nötr kopması durumunda nötr-toprak arasındaki voltaj yükselmesini engeller.
 Görüntü sistemlerinde topraklamadan kaynaklı parazit oluşumunu engeller.
 Ses sistemlerinde topraklamadan kaynaklı parazitleri engeller.
 Yüksek voltaj kaynaklı durumlarda yaşanabilecek sorunları engeller.

Topraklama Nedir?
Topraklama, elektrikli cihazların herhangi bir elektrik kaçağı tehlikesine karşı
gövdelerinin bir iletkenle toprağa gömülü vaziyetteki "topraklama" sistemine
bağlanması yöntemidir
Böylece cihazda elektrik kaçağı varsa,
dokunduğumuzda elektrik akımı bizim
üzerimizden değil, direnci daha az olan toprak
hattı üzerinden geçer ve çarpılma tehlikesi
ortadan kalkmış olur.

NÖTR-TOPRAK GERİLİMİ NEDİR?
Nötr-Toprak arası gerilimler, 3V ‘a kadar kabul edilebilen ve sıfır
değeri olması istenmeyen, sistem üzerindeki birçok sebepten
meydana gelebilen ve 100V değerini bile aşabilen gerilimlerdir.
12V ile çalışan bir elektronik devrede bahse konu değerlerin
etkisi oldukça yüksektir.

Bu büyüklükteki gerilimler, elektronik
cihazların dayanma kapasitelerinin çok
üzerindedir. Nötr-toprak arası gerilimler;
dengesiz yüklenme, nötr temassızlığı,
kaçak toprak akımları başta olmak
üzere birçok sebepten ortaya çıkabilir.

Metal gövdeli cihazlarda topraklama olmazsa!
Metal gövdeli cihazlarda topraklama hattınız
olmazsa, yada kopuk veya zayıfsa, bu tip cihazların
gövdelerinde voltaj artışı yaşanır ve 100 V’a yakın
değerler okunur. Bu değerler insanların
çarpılmalarına sebep olabilir. GNDSeries ürünleri bu
tür durumlarda gövdedeki voltaj artışını engeller.

Topraklamanın Görüntü ve Ses Sistemlerine Etkisi
Topraklama hatları özellikle görüntü ve ses
sistemleri için çok önemlidir. Birçok sebepten
dolayı toprak hattından çeşitli parazitler gelir ve
bu tıp elektroniğinden, kamera monitörlerine,
projeksiyon cihazlarından ses sistemlerine kadar
birçok yerde görüntü ve ses kirliliği olarak
karşımıza çıkar.

GNDSeries ürünleri topraklamanın görüntü ve ses sistemlerinde meydana getirdiği bu tarz
sorunları çözer.

GNDSeries ile Ekstra Yüksek Voltaj Koruması!
GNDSeries ürünleri YM1P tek fazlı AG darbe koruyucuların görevlerini de
yapar. Üç fazlı sistemleriniz için ayrıca YM3P voltaj stabilizatörü almanız
gerekirken, tek fazlı sistemleriniz için bu ihtiyacınız GNDSeries ürünlerinin
içinde karşılanmıştır.

Nötr-Toprak gerilimlerinin artmasının muhtemel
sonuçları












Elektronik cihazlarda kart yanmaları ,
Telefon santrallerinin hasar görmesi sonucu haberleşmenin durması,
Pahalı ekipmanların zarar gördüğü için yenilenmesi,
Hastaneler İçin MR cihazı ve ultrason gibi cihazların ekranlarında parazit vb. oluşması,
Hastanelerde kullanılan tıbbi elektronik cihazlarda, yaşam destek ünitelerinde, hasara,
aksamalara ve yanlış veriler üretilmesi,
Laboratuvar cihazlarının bozulması, doğru olmayan test ve ölçümlerin yapılması,
Elektronik cihazlarda hasar ve aksamaların oluşması,
Banka ATM cihazlarının zarar görmesi,
Metal gövdeli cihazlarda elektrik çarpması,
Yurtdışı menşeili bazı test ve ölçüm cihazlarının montajının yapılamaması,
Kantarlardaki loadcell arızaları vb. sonuçlar doğurmaktadır.

TÜM BU SORUNLARI ÇÖZEN
TEK CİHAZ GNDSeries midir?
Trimbox GNDSeries ürünleri; nötr-toprak arasındaki gerilim
yükselmelerinin sebebi ne olursa olsun ve hangi değerlerde
olursa olsun, seçilen oranda onu düşürerek olası zararları
engelleyen, belirli bir değerden sonra da sistemin enerji almasını
engelleyerek olası bir hatanın da önüne geçen, patent koruması
altında ve Dünya’da tek olan bir üründür.
GND2, GND3, GND4, GND5, GND8, GND10 Modelleri ile nötr-toprak arasındaki
gerilimi 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/8, 1/10 oranlarında ve istenilen her oranda
düşürmektedir.
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ÜRÜN KARŞILAŞTIRMA



Sistem Monofaze 220V



Nötr-toprak voltajına karşı koruma



Ses parazitlerine karşı koruma(topraklama kaynaklı)



Görüntü parazitlerine karşı koruma(topraklama kaynaklı)



Topraklama zayıf veya kopuk olduğunda metal gövdeli cihazlarda
çarpılma risklerine karşı koruma



Yüksek voltaja Karşı koruma



Voltaj peaklerine Karşı koruma



Toprak hattından gelen darbelere karşı koruma



Nötr Kopması Sonucunda Bozulmaz



Nötr-Faz karışması durumunda Bozulmaz



Kabartma TRIMBOX logoları



Montaj Hizmeti



Koşulsuz Garanti 2 Yıl



Sigorta çıkışına montaj (Max 4 mm topraklama kablosuna kadar)



Stok Durumu



Toprak-Faz teması durumunda Bozulmaz.



Gelişmiş garanti; Ürünlerin garantisindeki kapsam dışı da 1 Yıl 1 kereye
mahsus ücretsiz değiştirilmesidir.

GNDEXPR





















Sistem Monofaze 220V
Nötr-toprak voltajına karşı koruma
Ses parazitlerine karşı koruma(topraklama kaynaklı)
Görüntü parazitlerine karşı koruma(topraklama
kaynaklı)
Topraklama zayıf veya kopuk olduğunda metal
gövdeli cihazlarda çarpılma risklerine karşı koruma
Yüksek voltaja Karşı koruma
Voltaj peaklerine Karşı koruma
Toprak hattından gelen darbelere karşı koruma
Nötr Kopması Sonucunda Bozulmaz
Nötr-Faz karışması durumunda Bozulmaz
Kabartma TRIMBOX ve CE logoları
Montaj Hizmeti
Koşulsuz Garanti 2 Yıl
Sigorta çıkışına montaj (Max 4 mm topraklama
kablosuna kadar)
Stok Durumu
Toprak-Faz teması durumunda Bozulmaz.
Nötr ve faz iletkenlerinin yerinin değişmesine karşı
koruma
Nötr kopmasına karşı koruma
♦ Gelişmiş garanti; Ürünlerin garantisindeki kapsam
dışı da 1 Yıl 1 kereye mahsus ücretsiz
değiştirilmesidir.

