
 

 

Gdy dobre staje się jeszcze lepsze: DEHNguard MP dopełnia asortyment moduło-
wych ograniczników DEHNguard. Ogranicznik przepięć typu 2 + 3, który zapewnia 
ochronę urządzeń końcowych, wyróżniają praktyczne podwójne zaciski wtykowe.

Twoje korzyści w skrócie:

Kompaktowy. Dzięki możliwości okablowania przelotowego można zrezygnować 
z dodatkowych zacisków przelotowych, co pozwala oszczędzić miejsce w podroz-
dzielnicy i czas podczas montażu.

Wygodny. Łatwiejszy montaż dzięki zaciskom wtykowym z przodu obudowy.

Bezpieczny. Większa niezawodność montażu dzięki prostej kontroli optycznej.

DEHNguard SMP

Złącza wtykowe: łatwe w użyciu, 
zaciskowe? Bezpieczne!



Dowiedz się więcej na temat 
ogranicznika DEHNguard MP:  
https://www.dehn.pl/dehnguard-mp

Zastrzega się prawo do zmian 
technicznych, pomyłek oraz 
błędów drukarskich. Ilustracje 
nie są wiążące.
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Wsparcie techniczne
e-mail:  info@dehn.pl

Dane techniczne DEHNguard SMP  
TNS 275 FM

DEHNguard SMP  
TNS 275

Nr kat. 942 407 942 402

Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 typ 2 + 3 typ 2 + 3

Największe napięcie trwałej pracy UC 275 V 275 V

Znamionowy prąd wyładowczy In 20 kA 20 kA

Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 μs) Imax 40 kA 40 kA

Udar kombinowany Uoc 20 kV 20 kV

Maksymalne dobezpieczenie przy połączeniu 
przelotowym w "układzie V"

40 A 40 A

Maksymalne dobezpieczenie  
przy połączeniu gałęziowym

125 A 125 A

Napięciowy poziom ochrony ≤ 1,5 kV ≤ 1,5 kV

Wytrzymałość zwarciowa  
przy maksymalnym bezpieczniku

50 kArms 50 kArms

Rodzaj zacisków wtykowe wtykowe

Przekrój przewodów min. 1,5 mm² – 10 mm² min. 1,5 mm² – 10 mm²

Certyfikaty KEMA, VDE KEMA, VDE

Zestyk zdalnej sygnalizacji tak, wtykowy brak

Zyskaj przestrzeń podczas modernizacji instalacji.

1. Podwójny zacisk wtykowy 
do przewodów o przekroju do 10 mm²  
(linka, drut, linka giętka)

2. Zestyk zdalnej sygnalizacji (opcjonalny) 
wykonany w technice wtykowej,  
do łatwego monitorowania zdalnego

3. Widoczne zaciski 
mniej błędów montażowych  
dzięki kontroli optycznej

4. Okablowanie przelotowe 
do wykonania okablowania przelotowego 
zoptymalizowanego pod kątem EMC 
zgodnie z normą PN-HD 60364-5-53

5. Certyfikacja 
jako typ 2+3 według VDE
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