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Zonder compromis --------------------------------------  Fans van hoogwaardige audiosystemen zijn kritisch inzake geluids-
kwaliteit. Het menselijk gehoor van een audiofiel is in staat om ook de 
kleinste klankverschillen waar te nemen die zelfs met meetapparatuur 
nauwelijks aantoonbaar zijn. Niettemin kunnen fans van hoogwaardi-
ge audio apparatuur bij het gebruik van standaard aardlekschakelaars 
ruis en geluidsverlies van hun high-end audio installatie waarnemen. 
Er zijn zelfs hifi-fans die om geluidstechnische redenen geen aard-
lekbeveiliging gebruiken in het circuit waar het audiosysteem op is 
aangesloten. Een zeer gevaarlijk besluit! 
 
De nieuwe DFS F Audio biedt uitkomst. Hij neemt bij hifi-fans de 
keuze om te kiezen tussen veiligheid en betere geluidskwaliteit weg 
– omdat hij beide kan: 
De aardlekschakelaar DFS F Audio voor gemengde frequenties 
beschermt mensen en elektrische systemen op betrouwbare wijze 
tegen gevaarlijke foutstromen maar door zijn speciale ontwerp gaat 
dit niet ten koste van de geluidskwaliteit.

Geluidskwaliteit-------------------------------------------  Het ontwerp van de DFS F Audio zorgt voor een ongehinderde 
stroomloop en daardoor een ongestoorde geluidskwaliteit van de 
aangesloten audioapparatuur. Dit wordt mogelijk gemaakt door 
bijzonder hoogwaardige componenten zoals de solide verzilverde 
aansluitklemmen voor geleiders tot 50 mm2 en massief verzilverde 
interne stroomgeleiders van zuiver zuurstofarm koper. De grote 
oppervlakken van de contacten met hoge contactdruk en een 
doorsteekspoel als sommeringstransformator zorgen voor de 
extreem lage impedantie.  Deze speciale constructie zorgt er ook 
voor dat er geen ongewenste inductieve componenten werkzaam 
zijn bij normaal gebruik.

Met zekerheid beste geluidskwaliteit



Persoons- en installatiebeveiliging--------  De DFS F Audio is als type F ontworpen, detecteert puls- en wissel-
stroomfouten en tevens  foutstromen met gemengde frequenties 
afwijkend van 50 Hz. Daarmee beveiligt hij mens en installatie 
op betrouwbare wijze, ook wanneer de modernste technische 
toestellen worden ingezet: de hedendaagse apparaten zijn met 
een transformator- of schakelende voeding uitgerust. Schakelende 
voedingen kunnen in de belastingstroom naast 50 Hz componen-
ten ook sterk afwijkende componenten (gemengde frequenties) 
veroorzaken. Voor de DFS F Audio geen probleem: in normaalbe-
drijf tolereert hij het aandeel gemengde frequenties en is verhoogd 
stootstroom vast, in een foutsituatie schakelt hij ook bij gemengde 
frequenties veilig af.

Visueel  -----------------------------------------------------------  De DFS F Audio is ook uitwendig vormgegeven – hij is vinylzwart 
van kleur met parelwit opschrift. De verzilverde verbindingsklem-
men in combinatie met de vergulde verbindingsschroeven zorgen 
niet alleen voor het beste geluid, ze zien er ook gewoon stijlvol uit.

Techniek & toepassingsgebieden  ----------  De DFS F Audio is in een twee- (DFS 2 F Audio) en vierpolige 
uitvoering (DFS 4 F Audio) met een foutstroom van 30 mA 
en een nominaal stroom tot 63A verkrijgbaar. 
De vierpolige uitvoering is verkrijgbaar met de nul-aansluiting 
aan de linkerzijde als ook aan de rechterzijde. Hij beveiligt 
zowel de privé audioapparatuur als ook de hoogwaardige 
geluidsystemen van bijvoorbeeld theaters, bioscopen 
en concertzalen. Veilig muziek 

luisteren.
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