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Uživatelský software pro diagnostiku přístrojem DRC MCM
XT stavu ochranných modulů BLITZDUCTOR s LifeCheck
„Status displeje“ a servisní funkce pro zkoušky, programování
a výměny ochranných modulů pomocí servisní konzoly. Software může být nahrán do běžného počítače přes rozhraní RS
485/USB – konvertor „USB-NANO 485“ a může být ovládán
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- K přístroji DRC MCM XT je možno připojit až 10 ochranných modulů BLITZDUCTOR CT a XT s integrovaným systémem LifeCheck (obr. 4).
- Na jednu linku RS-485 může být připojeno až 15 modulů
DRC MCM XT.
Typ

Obj. č.

DRC MCM XT

910 695

USB NANO485

910 486

- snadná a rychlá diagnostika svodiče pomocí LifeCheck;
- atesty: ATEX, FISCO.

Shrnutí
- BLITZDUCTOR® XT:
- svodič bleskových proudů 10 kA (vlny 10/350);
- svodič přepětí o impulzním proudu 20 kA (vlny 8/20);
- přepěťová ochrana pro uzemněné/ neuzemněné signální
obvody;
- systém LifeCheck umožňuje nepřetržité monitorování obvodů z hlediska elektrického a tepelného přetížení;
- při instalaci této přepěťové ochrany nesmí být zaměněn
vstup (IN) s výstupem (OUT), jinak hrozí zničení svodiče.
DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG.
organizační složka Praha
Pod Višňovkou 1661/33
140 00 Praha 4 - Krč

+ 420 222 998 880-2
BLITZDUCTORtel:
XT
fax: + 420 222 998 887
info@dehn.cz
– v praxi osvědčený
svodič
▲ Tab. 2: Přehled prvků pro monitorování BLITZDUCTORu XT.
www.dehn.cz
bleskových proudů

Ing. Jiří Kutáč
DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG., organizační složka Praha
EvP
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