


Verden er blitt digital.  
Henger sikringsskapet ditt med?  

1930                    Glødepære                     Skrusikringer 
 
 
 
1995                     Sparepære                     Analog jordfeilbryter 
 
 
2012                     LED …xDigital 



LED-lys, ladere, PC og annen elektronikk skaper støy på  
nettet, som gjør at analoge jordfeilbrytere ofte løser ut  
 
 
xDigital er tilpasset kravene som stilles  
i en digital hverdag, og løser kun ut  
når den skal.  

Fremtiden er nå! 



Loven krever at det må føres jevnlig kontroll med jordfeil- 
brytere og vern. Og det er deg selv som har ansvaret for  
det elektriske anlegget i boligen din.  
 
Alle jordfeilbrytere må testes jevnlig.  
xDigital er det eneste som gir klart signal  
om noe er feil – også før den løser ut.  
   

Når sjekket du  
sikringsskapet sist? 



xDigital er verdens første digitale jordfeilbryter 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.  

LED-ende på markedet 



Feilstrøm på mindre enn 30 %.  
Alt er ok 
  
 
Feilstrøm på mellom 30 og 50 %.  
Sjekk tilkoblede apparater på kretsen for feil. 
 
 
Feilstrøm på mer enn 50 %.  
Sjekk tilkoblede apparater på kretsen for feil. 
Kontakt din elektriker.  

Ett blikk i skapet er nok 



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 xDigital gir beskjed også for mindre lekkasjestrøm. 
   

Vet du hvor strømmen blir av? 



• 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) 
• In faktor = 0,9 (eks. 27-30mA)  
• C karr. 6-25A 
• In: 30mA og 100mA  

Tekniske spesifikasjoner 
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