
172

Artyku  promocyjny

NOWOCZESNE INSTALACJE

Dlaczego PRCD’S+? Monterzy konfrontowa-
ni s  cz sto z sytuacj , kiedy to musz  pod-

cza  swoje elektronarz dzia do gniazdek, 
których niezawodno ci nie mog  sami zwe-
ryfikowa . Wadliwych instalacji elektrycz-
nych (np. brak przewodu ochronnego lub 
zamiana przewodu ochronnego i fazowego) 
nie mo na rozpozna  bez wcze niejszego ich 
sprawdzenia i dlatego s  one szczególnie nie-
bezpieczne. Nast pstwem tego mog  by  po-
wa ne wypadki.

PRCD’S+ (Portable Residual Current Device –
Safety Plus) firmy PCE to niezawodna ochro-
na u ytkownika przed wadliwymi elektro-
instalacjami. 

Przy pod czaniu PRCD’S+ do gniazdka 
z nieznanym zabezpieczeniem nast puje auto-
matyczne, rutynowe sprawdzanie. Tylko wte-
dy, gdy gniazdko jest bezpieczne i w dobrym 
stanie (jednostka sygna owa miga na zielo-
no), istnieje mo liwo  w czenia PRCD’S+. 
Jednostka sygna owa wieci wtedy na zielono 
w sposób ci g y i tylko w takiej sytuacji mo -
na pod czy  urz dzenie.

Po uruchomieniu urz dzenia PRCD’S+ s u y
jako bezpiecznik ró nicowopr dowy i chroni 
u ytkownika przed niebezpiecznym napi ciem, 
które mo e powsta  na skutek uszkodzenia 
przyrz dów elektrycznych. Ponadto PRCD’S+ 
to zabezpieczenie podnapi ciowe, które zapo-
biega ponownemu, samodzielnemu w czeniu 
si  urz dzenia po przerwie w dostawie pr du.

Zalety i funkcje PRCD’S+
• Przy ka dym procesie w czania i podczas 
pracy, odbywa si  automatyczne sprawdzanie 
prawid owych warunków pod czenia. Odpada 
klasyczny „test-klawisz”.
• Nowy PRCD’S+ firmy PCE rozpoznaje b d-
ne pomiary (np. noszenie r kawicy przy w -
czaniu), wysy a przy tym optyczne ostrze e-
nie i nie w cz  si .
• Optyczny komunikat o b dach oraz wy wie-
tlacz stanu (wy wietlacz LED zielony/czer-
wony).
• Obwód przewodu ochronnego jest w czany 
jako pierwszy i roz czany jako ostatni.

• Nieprawid owo ci jak „napi cie obce na PE 
albo przekroczenie nominalnego pr du znamio-
nowego”, powoduj  wy czenie L i N. Obwód 
przewodu ochronnego pozostaje zamkni ty, 
a potencja  PE jest dalej kontrolowany. 
• Rozpoznanie przepi cia 400VAC lub napi -
cia sta ego 220VDC i brak ich prze czenia (ak-
tywuje si  Weak-Point).
• Rozpoznanie podnapi cia jak równie  b d-
nego okablowania i przerw w przewodach in-
stalacyjnych.
• Por czny i lekki, to alternatywa dla trans-
formatora separacyjnego, atwiejszy w u ytku 
i ta szy w zakupie.

PCE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Zielona 12, 58-200 Dzier oniów
tel. 74 831 76 00, faks 74 831 17 00

www.pce.pl
pce@pce.pl

PRCD’S+
Decyduj cy PLUS dla bezpiecze stwa! 
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