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Elastyczne filtry wejściowe 

Grupa Schaffner rozszerza swój asortyment produktów o serie jedno- 
i dwustopniowych  filtrów  wejściowych.  Posiadają one  oznaczenie 
przemysłowe odpowiednio FN9280 oraz FN9290. Nowe moduły odkłó-
cające EMC/EMI zostały wyposażone w złącze C14 IEC. Oprócz tego są 
one niezwykle atrakcyjne z powodu ich ultrakompaktowego projektu, 
wbudowanego włącznika i pojemnika na bezpieczniki, uniwersalnego 
kołnierza mocującego, który umożliwia szybką i elastyczną instalację. 
Podzespoły te są dostarczane z dwoma typami wyprowadzeń.

Pomimo tego, że nowe podzespoły cechuje 
kompaktowy projekt (wysokość filtrów wy-
nosi jedynie 46 mm), to posiadają one po-
dwójny pojemnik. Zapewnia to wystarczają-
cą przestrzeń dla zapasowego bezpiecznika. 
Przełącznik dwubiegunowy odłącza wszyst-
kie  zaciski  urządzenia  od  sieci.  Ponadto, 
warto podkreślić fakt, że może być on wyj-
mowany  na  czas  prac  konserwatorskich, 

aby uniknąć przypadkowych załączeń zasilania.

Jeżeli chodzi o okablowanie wewnątrz urządzenia, to nowe filtry wejściowe IEC 
są dostępne z zaciskami do szybkozłączek lub w wersji zacisku sprężynującego, 
w celu zwiększenia odporności na drgania.

Nowy system kołnierza mocującego występuje w wersji z poziomymi lub piono-
wymi otworami montażowymi. Dzięki temu zapewnia on maksymalną elastycz-
ność montażu różnych elementów zarówno z przodu, jak i z tyłu. Z powodu 
problemów zakłóceń RF szczególnie ciasno połączono ramkę kołnierza z tłoczo-
ną, stalową obudową osiągając przez to optymalny poziom ekranowania nawet 
przeciwko silnemu polu magnetycznemu. 

Seria FN9280 jest wyposażona w jednostopniowy filtr EMC/EMI. Z kolei seria 
o oznaczeniu FN9290, posiadająca identyczne wymiary okna do montażu, wy-
korzystuje dwustopniowy filtr EMC/EMI oferujący tłumienie do 80 dB i jest ide-
alnie dopasowana pod aplikacje cechujące się wyższymi poziomami zakłóceń. 
Wersje B obu serii, o prądzie upływu wynoszącym maksymalnie 5uA, są przy-
stosowane do użycia w urządzeniach medycznych. Seria FN9280 może zostać 
dostarczona  opcjonalnie  w  wersji  E  z  dodatkowym dławikiem w przewodzie 
uziemienia, dla tłumienia dodatkowych zakłóceń asymetrycznych. 

Nowe serie są zaprojektowane pod kątem prądów o wartości natężenia z za-
kresu od 1 do 10 A. Natomiast właściwy dla nich poziom napięcia wynosi aż do 
250 Vac. Nowe produkty posiadają liczne ogólnoświatowe aprobaty takie jak 



UL, CSA, ENEC oraz CQC. Ponadto, są one w pełni zgodne z unijną dyrektywą 
RoHS i rozporządzeniem REACH. W dodatku, wersje B spełniają wymagania 
trzeciej  edycji  standardu  bezpieczeństwa  o  oznaczeniu  IEC/EN60601-1  dla 
urządzeń medycznych. 

Zapraszamy do składania zapytań - przygotujemy satysfakcjonującą Państwa ofertę!
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