




Verden er blitt digital. 
Henger sikringsskapet ditt med? 

1930                    Glødepære                     Skrusikringer

 
1995                     Sparepære                     Analog jordfeilautomat

2012                     LED
…xDigital



Fremtiden er nå!

LED-lys, ladere, PC og annen elektronikk skaper støy på 
nettet, som gjør at analoge jordfeilautomater ofte løser ut. 

xDigital er tilpasset kravene som stilles i en 
digital hverdag, og løser kun ut når den skal. 



Sikkerhet til å stole på

Analoge jordfeilautomater kan miste sin funksjon over tid. 

xDigital er langt mer nøyaktig og stabil enn 
andre jordfeilautomater, og tåler elektronisk 
støy bedre enn noe annet vern på markedet. 
Det gjør at du slipper feilutløsninger.



Når sjekket du 
sikringsskapet sist?

Loven krever at det må føres jevnlig kontroll med jordfeil-
automat og vern. Og det er deg selv som har ansvaret for 
det elektriske anlegget i boligen din. 

Alle jordfeilautomater må testes jevnlig. 
xDigital er det eneste som gir klart signal 
om noe er feil – også før den løser ut. 



LED-ende på markedet

xDigital er verdens første digitale jordfeilautomat med 
LED-varsling.

Den er den eneste på markedet som gir 
visuell varsling ved feil- og lekkstrøm, 
og viser ikke bare OM det er feil, men 
HVOR ALVORLIG feilen er. 



Ett blikk i skapet er nok
Feilstrøm på mindre enn 30 % av påtrykket verdi . 
Alt er ok
 
Feilstrøm på mellom 30 og 50 % av påtrykket 
verdi. 
Sjekk tilkoblede apparater på kretsen for feil.

Feilstrøm på mer enn 50 % av påtrykket verdi. 
Sjekk tilkoblede apparater på kretsen for feil.
Kontakt din elektriker. 



Vet du hvor strømmen blir av?

xDigital gjør det mulig å lese av faktisk lekkasjestrøm selv, uten å 
måtte tilkalle elektriker. Det sparer deg for både bry og regninger. 

Trykk to ganger på testknappen for å få en tilstandsrapport 
på kursen.

Grønt blink = 1 mA 
Gult blink: 10 mA 

30 mA er grensen for at systemet skrues av automatisk 
– men med xDigital får du et forvarsel før det skjer.



Tekniske spesifikasjoner
• Klebefri
• 10mS tidsforsinket jordfeilvern
• 10kA opp til 25A
• Tåler -25 grader Celsius
• Jordfeilindikasjon
• G/A (støtstrømsikker 3kA)
• Visuell varsling om lekkstrøm( LED)
• Avlesning av lekkstrøm på vern( LED)
• I n faktor = 0,9 (eks. 27-30mA) 
• C karr. 6-25A
• I n: 30mA og 100mA 





Om Eaton

Eaton Electrical
Eatons elektriske sektor er en global leder innen strømdistribusjon, strømkvalitet, kontroll og automasjon, strømov-
ervåking og energiadministrasjon. Eaton er klare til å løse dagens mest kritiske utfordringer innen strømstyring ved 
hjelp av de globale produktseriene fra Cutler-Hammer®, Moeller®, Powerware®, Holec®, MEM® og Santak®. 

Eaton Cooperation
Eaton Corporation er et diversifisert energistyringsselskap med mer enn 100 års erfaring i å tilby energieffektive 
løsninger som hjelper våre kunder å effektivt håndtere elektrisk, hydraulisk og mekanisk kraft. Med en omsetning 
på USD 16 milliarder i 2011, er Eaton en global leder innen teknologi for elektriske komponenter og systemer for 
strømkvalitet, -distribusjon og -kontroll: hydrauliske komponenter, systemer og tjenester for industrielt og mobilt utstyr; 
drivstoff til aerospace, hydrauliske og pneumatiske systemer for kommersiell og militær bruk, samt styring av ytelse, 
drivstoff og sikkerhet i biler og lastebiler. Eaton har cirka 73.000 ansatte og selger produkter til kunder i flere enn 150 
land. For mer informasjon, besøk: www.eaton.com

© 2011 Eaton Corporation
Med forbehold om  
trykkfeil og endringer

November 2012

Eaton Electric AS
Prost Stabels vei 22
Postboks 244
N-2021 Skedsmokorset

Tlf.  63 87 02 00
Fax 63 87 02 01

E-post: firmapost-nor@eaton.com
Internett: www.eaton.no


