
Hej Tommy & Co på SUPRA Cables!

För ett tag sedan så hade jag ett åsknedslag hos mig.

Jag bor i villa och åskan slog troligen ned i marken ca 10m 

från huset. Vid den förmodade nedslagsplatsen finns en 

stenmur med lösa stenar. En av dessa stenar, över 10 kg 

tung, slungades iväg och landade 15m bort mitt på gräsmat-

tan. Blixten letade sig från muren till staketet och vidare 

fram till en IR-grindvakt. Grindvakten klövs i två delar och 

skyddsglaset slungades iväg av kraften. Blixten följde tro-

ligtvis grindvaktens matningskablar in i huset.

I huset hade jag många apparater och nätadapters inkop-

plade. Samtliga av dem har gått sönder på ett eller annat 

sätt. Allt ifrå
n parabolmottagare, mobilladdare och laddare 

till rakapparat gick sönder. De enda som klarade sig var de 

nätadaptrar och övrig utrustning som var inkopplade i Supra 

MD06-EU/SP.

Jag har även en liknade grendosa med överspänningsskydd 

av fabrikat Cotech, modell nr: EMP426S. På denna fanns 

också elektrisk utrustning och nätadapters inkopplade, vilka 

alla gick sönder. Både Supra MD06-EU/SP och Cotech 

EMP426S var inkopplade i samma eluttag och de var plac-

erade bredvid varandra.

Jag är mycket glad över att mina nya bildskärmar och den 

helt nya dyra datorn var inkopplade i Supra MD06-EU/SP. 

Grendosan från Supra räddade min ekonomi.  Elsystemet 

har nyligen uppdaterats  med jordfelsbrytare och automat-

säkringar. Jordfelsbrytaren slog ut, så gjorde även många  

av säkringarna men trots detta så gick elektrisk utrustning 

sönder.

Ett stort tack för att ni tagit fram en produkt som 

klarar av en direktträff från ett åsknedslag!

Hälsningar 

Mikael Sjökvist

Hisings Backa

Bilder som Mikael skickat på 
“blixtgrillad” utrustning. 

SUPRA LoRad 
MD06-EU/SP 
SUPRAs överspännings-
skydd är ett av få på 
marknaden som 
verkligen fungerar. 
Bevisligen!

BLIXTEN LURAD AV LORAD!
Det kom ett brev till oss på Jenving / SUPRA Cables...

Fler modeller av grendosor och andra  
LoRadprodukter finner ni på:

www.jenving.se


