•

Bleskový proud 50 kA (vlny 10/350)

Ukazatel stavu funkce/porucha
barevnou značkou v signálním okénku

Pro ochranu obytných budov
a pro speciální aplikace

•

Ochranná úroveň 1,5 kV

Nulový svodový proud

Rodina přístrojů DEHNshield, prostorově úsporná a aplikačně optimalizovaná, nabízí mnohostranné přednosti, které mohou vykazovat pouze svodiče typu 1 na
bázi jiskřiště. Jakožto kombinovaný svodič zajišťuje
DEHNshield při ochraně před bleskem jak potenciálové vyrovnání až do hodnoty bleskového proudu 50 kA
10/350 μs, tak i ochranu před přepětím, v jediném stupni. To výrazně odlišuje DEHNshield od varistorových
svodičů v této aplikační a výkonové třídě.

DEHNshield®
Aplikačně optimalizovaný kombinovaný svodič
SPD typu 1 + 2
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Porovnání svodičů typu 1 na bázi jiskřiště se svodiči typu 1 na bázi varistoru ozřejmuje
podstatný rozdíl v ochraně koncových zařízení.
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Technická data
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Vestavná šířka

2/4 moduly TE dle DIN 43880

Svodič typu 1 na bázi jiskřiště
celkový proud
celkový proud

téměř žádné energetické zatížení koncového

Typ

… versus varistor

DEHNshield TT

DSH TT 255

Svodič typu 1 na bázi varistoru nemá napětím spínacharakteristiku omezovače
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celého trvání proudového rázu 10/350 μs
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DSH TN 255

941 200
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DEHNshieldTT 2P

Svodič typu 1 na bázi jiskřiště

DSH TT 2P 255
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Vysoké zatížení koncového zařízení
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Nasazení na hranici ochranných zón

Special applications:
Installation at the transitions
of lightning protection zones
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Pro připojení venkovních elektrospotřebičů
(v zóně 0A) na napájení
z hlavní budovy, např.
venkovní osvětlení, nabíjecí sloupky pro elektromobily, vytápění okapových žlabů.

DEHNshield
controller

Pro připojení venkovních elektrospotřebičů
230 V AC
utility
MEB
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Pro use
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okapů systems to protect the electriProtection of inverters which are more than ten metres
For
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away from a main distribution panel, if the separation
cal installation from incoming lightning currents.
distance from the external lightning protection system is
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