Alat Anti Induksi Petir (AIP; Lightning
Induction Arrestor)
(Merk Nicson dengan komponen lightning fuse dari
Siemens, Jerman)
Perhatian:
1. Bila pada waktu pemasangan, lampu merah LED
pada kotak Anti lnduksi Petir tidak menyala,
tukarlah posisi 2 kawat dari Line Tilpon pada Roset
(dibalik). Bisa juga 2 kaki dari lampu LED dibalik
kakinya dengan membuka 2 sekrupnya.
2. Bila Line Tilpon terkena Induksi Petir yang cukup
besar, maka lampu LED akan mati/putus dan
sambungan Line Tilpon akan terputus juga. Namun
mungkin lightning fuse (di foto, komponen merah
dengan lingkaran kuning di tengahnya) masih
selamat/belum putus. Untuk mengetahui ini,
lepaslah lampu LED, dan bila masih terdengar nada
tilpon, artinya lightning fuse belum putus dan bisa
dipakai terus tanpa memakai lampu LED.
3. Alat AIP tidak bisa menjamin 100%. Hanya secara
statistik akan mengurangi kemungkinan rusak
terkena induksi petir. Induksi petir, apalagi terkena
petir langsung, adalah kejadian Force Majeure diluar kemampuan manusia.
Cara instalasi kotak Anti Induksi Petir (AIP) pada Line Tilpon Votel PABX
Diperlukan batang tembaga sepanjang 1,25 meter dengan tebal 0,25 - 0,5 cm yang ditanam di tanah yang selalu
basah, misalnya dekat selokan rumah/kantor. Batang ini disambung dengan kabel tembaga tebal 1-1,5 mm ke
kabel Grounding/Tanah berwama biru di foto. Semua kabel Grounding dari kotak-kotak AIP (bila lebih dari 1
Line Tilpon) disambung secara paralel lalu disambung dengan kabel tembaga tebal di atas ke batang tembaga
yang ditanam di tanah yang selalu basah. Kabel RJ-11 berwarna hitam & konektor male RJ-11 di foto, disambung
ke Roset yang tersambung ke Line Tilpon dari jalan. Setiap Line Tilpon membutuhkan 1 kotak AIP. Konektor
female RJ-11 pada kotak AIP di foto disambung dengan kabel RJ-11 ke konektor female RJ11 untuk Line Tilpon
pada Votel PABX.
Harga 1 kotak Anti Induksi Petir Rp 60.000. Setiap Line Tilpon membutuhkan 1 kotak AIP.
Dapat dibeli di alamat:
Votel PABX
Jl. Cempaka Putih Barat V/7A Jakarta Pusat 10520
Tilpon: (021)-424-1056 ; 0856-9351-0326 (Karsini) ; HP: 0816-711-398 (Frans)
Untuk transfer pembayaran & biaya kurir TIKI Express Service melalui ATM/Internet Banking:
1. BCA Jakarta, KCP Cempaka Putih Permai: A/C 573-011-8360 a/n Frans Djiwatampu
2. Bank Mandiri Jakarta, KCP Cempaka Putih Barat: A/C 120-00041-41789 a/n Frans Djiwaitampu

