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INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVISO: PARA REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO OU 
CHOQUE ELÉTRICO, NÃO EXPONHA ESTA 
APLICAÇÃO À CHUVA OU À HUMIDADE. 

 
 

AVISO: CONECTAR APENAS À REDE PRINCIPAL 
COM LIGAÇÃO À TERRA PROTETORA. 

O relâmpago com símbolo de ponta de seta, 
dentro de um triângulo equilátero, destina-se a 
alertar o utilizador para a presença de tensão 
perigosa não isolada dentro do invólucro do 
produto que pode ser de magnitude suficiente 
para constituir um risco de choque elétrico para 
as pessoas. 
 
 
O ponto de exclamação dentro de um triângulo 
equilátero destina-se a alertar o utilizador para a 
presença de importantes instruções de 
operação e manutenção (reparação) na 
literatura que acompanha o aparelho. 

 
 
 
 

CUIDADO 
 
 

1.   Leia e guarde estas instruções de segurança. 
2.   Atenção a todos os avisos no manual de instruções e no aparelho. 
3.   Não utilize este aparelho perto de água ou humidade. 
4.   Limpe apenas com um pano seco. 
5.   Instalar num bastidor de equipamento de 19" de boa qualidade 
6.   Não instale perto de fontes de calor, tais como radiadores, registos de calor, fogões ou outros aparelhos que 

produzem calor (como amplificadores). 
7.   Indique todos os serviços ao pessoal autorizado. 
8.  A manutenção é necessária quando o aparelho tiver sido danificado de alguma forma, incluindo: Danos por 

impacto, danos no cabo de alimentação/fonte de alimentação, derrames de líquidos, queda de pequenos objetos 
dentro da unidade ou exposição à humidade. Além disso, consulte o pessoal de assistência técnica autorizado se o 
aparelho não estiver a funcionar normalmente. 

9.   Para desligar completamente este equipamento da rede CA, desligue a ficha da tomada de CA. 
10. Para evitar o incêndio nunca coloque a unidade perto de qualquer chama aberta, como uma vela. 
11. Este é um aparelho da CLASSE 1 e deve ser ligado a uma tomada de rede com uma ligação à terra de proteção. 
12. Não contrarie o propósito da ficha polarizada ou de ligação à terra. Uma ficha polarizada tem duas lâminas com 

uma mais larga do que a outra. Uma ficha de tipo de ligação à terra tem duas lâminas e um terceiro pino de ligação 
à terra. A lâmina larga ou o terceiro pino estão lá para a sua segurança. Se a ficha não encaixa na sua tomada, 
consulte um eletricista para substituir a tomada obsoleta. 

 
 
 
 
 

Gestão de REEE (Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos) Aplicável nos estados membros 
da União Europeia e noutros países europeus com políticas nacionais individuais de gestão de REEE) O 
símbolo no produto ou na sua embalagem indica que este produto não pode ser tratado como lixo 
doméstico normal. Deve ser devolvido ao retalhista onde o produto foi comprado ou devem ser 
utilizados sistemas locais de recolha para garantir uma reciclagem ambientalmente segura. 
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 SX1200i 
 
 

Instruções de Instalação: 
 

Cuidado: 
 

Os produtos da série SurgeX®  1200 permitem uma 
carga máxima de saída de 16A (modelos SX1216), 
15A (modelos SX1215), 13A (modelos SX1213) ou 
10A (modelos SX1210) com uma carga máxima de 
saída de 10A por saída. Verifique e certifique-se de 
que cada carga ligada à unidade não excede 10A. 
Certifique-se também de que o total não excede o 
limite de corrente dos seus recetáculos de rede. 

Para segurança, ligue a sua unidade SurgeX®  a um 
recetáculo com fusível (recomenda-se o fusível 
T20AL 250v). 

A Proteção SurgeX®  Series Mode®  é apenas Tensão-
Neutral, se o indicador de polaridade estiver 
iluminado quando ligado à rede elétrica, substitua a 
ficha, observando a polaridade correta. 

 
Montagem 

 
A série SurgeX®  SX1200 foi desenvolvida para ser 
instalada num bastidor de equipamento de 19 polegadas 
e requer uma unidade (1-U) de espaço do bastidor. Retire 
o produto da embalagem e coloque-o no lugar no 
bastidor, tendo o cuidado de introduzir primeiro o cabo de 
alimentação no bastidor e orientá-lo para que não fique 
preso ou encravado à medida que o produto é instalado. 

 
Ligações de 240 Volts 

 
Ligue a alimentação à unidade ligando o cabo a uma tomada 
elétrica de 240V. A série SX1200 deve ser encaixada no 
recetáculo polarizado apropriado. 
 

 
 
 
Os recetáculos sempre ligados e de cortesia (quando instalados) 
fornecem energia desde que seja fornecida energia ao SurgeX®. 
Os oito recetáculos traseiros comutados fornecem energia apenas 
quando o interruptor do painel frontal está ligado e, no caso dos 
produtos RTi, quando a entrada do controlo remoto também está 
ativada. 
 
Luzes Indicadoras 
 
A série SX1200 tem duas, três ou quatro luzes indicadoras no 
painel frontal e uma luz indicadora de polaridade no painel traseiro: 

 
Luz de polaridade âmbar (Painel traseiro, todos os produtos): 
Indica que os produtos SurgeX em tensão e neutros são invertidos 
e que o seu produto SurgeX não funciona como pretendido. Se 
estiver a utilizar um SX1216 (conectividade Cee7/7 europeia) 
simplesmente reverta a ligação. Se estiver a utilizar um SX1210, 
SX1213 ou SX1215 consulte um eletricista para corrigir e 
estabelecer uma polaridade adequada. 

 
Luz de alimentação vermelha (Todos os produtos): indica que a 
alimentação é fornecida à unidade e que o interruptor de 
alimentação está ligado. 

 
Luz verde de autoteste (Todos os produtos): indica que a 
energia é fornecida à unidade e que o circuito interno de proteção 
contra sobretensões está totalmente funcional. 

 
Luz de proteção laranja sobre/subtensão (produtos RTi & 
RLi): indica que a tensão de rede está abaixo de 190 volts ou 
acima de 280 volts. 
 
Luz remota amarela (produtos RTi): indica que o controlo remoto 
está ativo e os recetáculos traseiros comutados são ligado. (O 
interruptor de alimentação também deve estar ligado). 

 

Conectores de lâmpadas (apenas RLi) 
 
A versão RLi tem provisão para duas Lâmpadas de tarefas. 
Ligue as lâmpadas nos dois conectores XLR de três pinos no 
painel frontal e use a regulação para definir uma luminosidade 
adequada. Podem ser utilizadas lâmpadas de brilho padrão ou HI. 
Cada conector pode fornecer até 5 Watts no máximo. Podem ser 
utilizadas lâmpadas tipo LED com o RLi, mas o regulador de fluxo 
luminoso deve ser ajustado totalmente para a direita. 
 
 

Modelo Padrão Carga Total Recetáculo 
SX1210 AS3112 10A Recetáculo em estilo australiano 
SX1213 BS1363 13A Recetáculo em estilo britânico 
SX1215 BS546 15A Recetáculo em estilo  

sul-africano/indiano 
SX1216 Cee7/7 16A Recetáculo em estilo europeu 

A série SX1200 tem um total de 10 recetáculos traseiros: oito comutados 
e dois sempre ligados. A série SX1200 também possui um recetáculo de 
cortesia no painel frontal, que está sempre ligado. Cada recetáculo é 
classificado para uma carga máxima de 10 amperes, mas a carga total 
não deve exceder a carga especificada na tabela acima. 
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CUIDADO: Não ligue e desligue repetidamente um 
produto RTi / RLi com uma carga pesada ligada. O ICE®

 

o circuito absorve a energia de arranque cada vez que a 
unidade é ligada e pode sobreaquecer se isto for feito 
repetidamente num curto período de tempo. Espere um 
minuto entre ligações repetidas. 

 
 

Controlo remoto (apenas produtos RTi) 
 

As ligações de controlo remoto são ligadas ao bloco de 
terminais tipo plug-in Phoenix verde de 7 pinos na parte 
de trás da unidade, junto ao cabo de alimentação. O bloco 
de terminais é fornecido com um fio jumper entre os pinos 
1 e 2 para que a unidade possa ser utilizada sem uma 
ligação de controlo remoto. Se estiver a utilizar um 
controlo remoto, primeiro tem de remover este fio jumper. 
Pode desconectar o bloco de terminais para fazer as 
ligações e depois de ter feito as ligações ao bloco de 
terminais, conectá-lo novamente ao conector na parte de 
trás da unidade. Nunca solde (estanho) fios antes de os 
inserir num bloco de terminais - solde fluxos frios e 
eventualmente terá ligações soltas! 

 
 

As ligações são as seguintes: 
 

Pino 1 -- Fecho do contacto 
Pino 2 -- Fecho do contacto/Tensão aplicada +  
Pino 3 -- Tensão Aplicada - 
Pino 4 -- LED remoto + 
Pino 5 -- LED remoto - 
Pino 6 -- Contacto de relé aux 
Pino 7 -- Contacto de relé aux 

 
Ligações de controlo 

 
O controlo dos recetáculos comutados pode ser realizado 
através de um interruptor (fecho de contacto), outro produto 
SurgeX® RTi, ou através de uma tensão aplicada (5 a 30 volts 
CC). Ao utilizar um interruptor, escolha um interruptor com 
contactos dourados para obter a melhor fiabilidade a longo 
prazo. 

 
As ligações são feitas aos pinos de bloco terminal 1, 2 e 3 
da seguinte forma: 

 
•     Ligue os contactos do interruptor, um fecho de contacto, 

ou controlo SurgeX® para os pinos 1 e 2. 

Indicador LED remoto 
 
A ligação do LED remoto é opcional. Um LED ligado aos pinos 
4 e 5 indica quando os recetáculos comutados estão ligados. 
10mA de corrente está disponível nesta saída, mas deve 
utilizar um resistor em série se estiver a utilizar o seu 
próprio LED. Para a maioria dos LEDs, um resistor de 1K 
irá fornecer o brilho adequado. Se precisar de menos brilho 
utilize um valor maior de resistência, e se precisar de mais 
brilho utilize um valor menor do resistor. 
 
•     Ligue o fio LED positivo ao Pino 4 
•     Ligue o fio LED negativo ao Pino 5 
 
Contactos de relé auxiliar 
 
Os contactos de relé auxiliar, pinos 6 e 7, fornecem uma 
forma de unidades em cadeia ou de fornecer feedback de 
confirmação para um controlador central. Quando os 
recetáculos comutados estão ligados, os contactos do relé 
auxiliar estão fechados Há um atraso de 1 segundo antes 
do fecho do relé auxiliar que dá tempo para o circuito de 
Eliminação de Corrente de Arranque (ICE®) de SurgeX®  

operar. Este pequeno atraso em combinação com o ICE®   de 
SurgeX®  torna desnecessário sequenciar a energia para 
várias grandes cargas (como amplificadores) devido à 
corrente de arranque. Os produtos RTi SurgeX®  , quando em 
cadeia, podem ligar um banco de grandes amplificadores sem 
corrente de arranque e, portanto, sem o risco de soprar um 
disjuntor. 
 
Para encadear dois ou mais produtos RTi, ligue os contactos 
de relé auxiliar de uma unidade à entrada de fecho do 
contacto da unidade seguinte. Para fornecer feedback de 
confirmação, ligue os contactos do relé auxiliar a uma entrada 
no controlador central. 
 
Os contactos do relé são classificados para 1 
ampère a 30 V CC. 

Ou: 
• Ligue uma tensão CC aplicada aos pinos 2 e 3. O positivo 

deve ser ligado ao pino 2 e o negativo deve ser ligado ao 
pino 3. 
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Características: 
 
Tipo de proteção SurgeX® Advanced Series Mode® 
Tensão nominal da linha a neutro U0 (V) 240V 
Cont. máx. Tensão de operação Uc (V) 260VAC 
Nível de proteção de tensão para cima (V) 1KV 
Corrente máxima em curto-circuito.  (Isc)  3KA 
Característica   (Uoc)  6KV 
TOV de circuito aberto (UT) Resistência TOV, tT = 5s, UT = 335V 
Grau de proteção  (IP) IP20 
Dispositivo de desconexão Ficha 
Sistema de fonte de alimentação aplicável TN TT IT 
Indicador de polaridade (perto do cabo de alimentação) Iluminado: Incorreto; Desligado: correto 
Localização Interior 
Número de portas Dois 
Regulação da tensão ≤ 1% 
Temperatura e humidade de funcionamento: -40 - +35°C, 30-90% 
Importador: XXXX; Morada:XXXX.  

 

 
Fabricado na China 

 


