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ATENÇÃO: 

 Antes de alimentar a régua, verifique se a polaridade esta correta, tensão 

correta. 

Este equipamento possui proteções de sobretensão e inversão de polaridade, 

levando a queima dos fusíveis. 

Sobre a Régua. 

 Desenvolvida para distribuir alimentação a equipamentos para radioamador e 

faixa do cidadão, equipada com 6 saídas onde cada uma possui um fusível de 

proteção, led indicador e proteção individual de inversão e sobretensão. 

Equipada com fusível de proteção de 30 Amperes na entrada e medidor digital de 

tensão 

 

Conectando a Régua. 

 

A régua possui de entrada fio vermelho e preto na bitola de 4mm² que pode 

ser contactada a uma fonte, bateria ou outra fonte de energia 12 V. 

A HRS possui um outro produto chamado Protetor Sobretensão DM-1500, 

que pode ser conectado a fonte de energia e dele conectado a régua, dando uma 

proteção ainda maior de sobretenção. Consulte nosso site e veja o produto. 
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Funcionamento da Proteção. 

 Esta régua possui diodos para proteção de inversão de polaridade e diodos 

transorb que protegem contra sobretensão, drenando corrente a partir de 15 volts 

que faz com que os fusíveis atuem. 

Cada uma das 6 saídas possuem Led indicador de fusível OK e diodo transorb de 

proteção. 

 

Ligação das cargas. 

 Apesar das 6 saídas de alimentação ter fusíveis separados, esta régua possui 

o fusível de entrada geral de 30 Amperes. Esta corrente esta limitada pelo tipo de 

fusível empregado no projeto. 

Quando você tem uma carga expressiva como um equipamento de 200 Watts, um 

amplificador linear, estas cargas devem ser conectadas na menor distancia 

possível, e menos conexões possíveis no caminho. Isso se dá devido a esta 

potencia expressiva que havendo algum ponto de contato mais fraco gera calor que 

ira danificar as conexões e mau funcionamento ou até mesmo queima do seu 

equipamento. 

 Então sempre tenha em mente que equipamentos que tem seu consumo de 

30 Amperes ou mais, evite muitas conexões pelo caminho. 
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GARANTIA. 

- Todos os equipamentos HRS possuem garantia de 1 ano contra falhas de 

fabricação. 

- Frete em garantia por conta do fabricante, constatado mau uso será 

cobrado os fretes e componentes. 

- A data inicia da garantia se dá 10 dias após a compra do equipamento, 

valendo por 1 ano. 

- Após a confirmação de recebimento do produto informado pelos correios, 

o cliente tem até 10 dias para desfazer a compra e ser reembolsado após 

chegada do equipamento na HRS e feito os testes de funcionamento do 

mesmo. 
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