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Přepěťové ochrany SALTEK

Kamerové systémy se staly v poslední době nedílnou součástí našich životů. Běžně se používají v průmyslu, administrativě, 

bankovnictví i v domácnostech. Často je na nich závislá kvalita ostrahy nákladných systémů, nenahraditelných dat a v mnoha 

případech i lidských životů. Proto je třeba snížit riziko poškození těchto systémů na minimum. Vzhledem k rozlehlosti monitorovacích 

systémů a často i umístění některých kamer mimo objekt je důležitá také ochrana proti indukovanému atmosférickému přepětí. 

Proč zvolit řešení SALTEK:

  komplexní ochrana proti přepětí ve vnitřní rozvodné síti 

     i proti venkovním atmosférickým vlivům 

  20 let úspěšné historie v ČR a zahraničí

  kvalita splňující světové normy - vítěz Red Dot Winner 2014

  flexibilita vývoje produktů a rychlost dodávek
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mobil: +420 736 625 760

Výrobce SALTEK je přední českým výrobcem přepěťových ochran (SPD). Svým klientům nabízí komplexní portfolio svodičů bleskových 

proudů a přepěťových ochran typu 1 až 3 a přepěťových ochran pro informatiku, měření a regulaci. Společnost založená v roce 1995 

si dlouhodobě udržuje vůdčí postavení na trhu v České republice, ale také významnou pozici na celoevropském trhu. 

Pro kamerové systémy jsou určeny převážně ochrany řady DL a VL, které ochrání jak komunikační linku, tak i napájení pro všechna 

zařízení využívající Power over Ethernet. Produkty SALTEK nabízejí pestrou škálu možností užití a připojení, od svorkovnice přes 

konektory RJ45 až po modulární řešení velikosti 1U do rozvaděčů.

Společnost zavedla řadu mezinárodních standardů a je certifikována nejprestižnějšími auditory. Správně navržené a instalované 

svodiče SALTEK chrání materiální hodnoty před poškozením a zajišťují bezporuchový provoz rozlehlých instalací ve vnitřním 

i venkovním prostředí. Popsané ochrany se úspěšně používají v různých sektorech hospodářství, včetně průmyslu. 


