
DEHNguard® SE H LI
ogranicznik przepięć typu 2 
ze wskaźnikiem pogorszenia parametrów Lifetime Indication (LI)

Zasada działania systemu „Lifetime Indication”

Ogranicznik przepięć typu 2 DEHNguard® SE H LI z  systemem 
„Lifetime Indication“ zapewnia ochronę instalacji o wysokich wyma-
ganiach w zakresie niezawodności zasilania. Trójstopniowy wskaźnik 
optyczny sygnalizuje pogorszenie parametrów (np. z powodu więk-
szego niż znamionowe obciążenie prądami udarowymi), informując 
o  zalecanej wymianie modułu ochronnego, zanim się on uszkodzi. 
Pozwala to uniknąć sytuacji, w której instalacja pozbawiona zostaje 
ochrony przepięciowej.

Ogranicznik przepięć z  wbudowanym systemem wczesnego ostrzegania Lifetime 
Indication (LI) przeznaczony do ochrony instalacji wymagających wysokiej niezawod-
ności, takich jak np. turbiny wiatrowe, elektrownie, ośrodki obliczeniowe.

• trzystopniowy wskaźnik optyczny 
(zielony / żołty / czerwony)

• SPD może być używany bez obniżania 
wartości znamionowych aż do wymia-
ny modułu (wskazanie „żółte”)

• SPD może zostać włączony w system 
nadzoru pracy instalacji (zestyki FM)

• łatwa realizacja prewencji w chronionej 
instalacji 

• wysoka skuteczność ochronna:  
Imax do 65 kA (8/20 µs)

• wersja napięcia od 275 do 1000 V
• ogranicznik jednobiegunowy o szerokości 1,5 TE

DEHNguard® SE H LI

Dane techniczne /  
nr kat.

DG SE H LI 275 FM
952 930

DG SE H LI 1000 FM
952 937

SPD zgodny z PN-EN 61643-11 typ 2 typ 2

Napięcie znamionowe AC (UN) 230 V 830 V

największe napięcie trwałej 
pracy AC (Uc)

275 V 1000 V

Napięciowy poziom ochrony (Up) ≤ 1,5 kV  ≤ 4,5 kV

Znamionowy prąd wyładowczy 
(8/20 µs) (In)

30 kA 20 kA

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

65 kA 40 kA

Szerokość montażowa 1,5 modułu 1,5 modułu

Zielony   
Urządzenie w pełni funkcjonalne

Żółty   
Urządzenie jeszcze sprawne, 
zalecana wymiana modułu

Czerwony  
Urządzenie przeciążone, 
konieczna wymiana modułu
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DEHN, logo DEHN i DEHNguard są zarejestrowanymi znakami towarowymi w Niemczech i innych krajach.
Zastrzega się prawo do zmian technicznych oraz błędów drukarskich. Ilustracje nie są wiążące.

czas pracy urządzenia / obciążenie udarami
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