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Гръмозащита DNP508

Номинално напрежение: 28V DC

Максимален инпулс на тока IS 8/20: 20 kA
Време за сработване: 1ns

Максимално резултантно напрежение при
IS8/20: 45.7V

Продуктово Описание

Устройството се предлага в две модификации:
DNP508 – за защита входовете за линиите на конвенционални пожароизвестителни централи.
DNP5082 – за защита входовете за контурите на адресируема пожароизвестителна централа 
IFS7002, производство на УниПОС.

При попадане на мълния, Гръмозащита DNP508 ограничава максималното напрежение на линията 
до 150/180V, и на клемите на централата до 46V за DNP508 (и 72/53V за DNP5082). Гръмозащита 
DNP508 и DNP5082 се монтират в непосредствена близост до пожароизвестителната централа или 
на място, където пожароизвестителните линии (контури) излизат извън сградата (на открито).

Устройствата за гръмозащита DNP508 и DNP5082 
са предназначени за защита на електронни 
устройства от електромагнитния импулс на 
мълнията.

Работен температурен диапазон: 
от -10ºС до +60ºС
Температура на съхранение: от -40ºС до +70ºС
Устойчивост на относителна влага: 
(92+3-2)% при 40ºС
Степен на защита: IP40
Габаритни размери: 162 х 120 х 72 mm
Маса: 0,3 kg
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Номинално напрежение: 
– Сигнален контур: 33V DС
– Силов контур: 28V DC

Максимален инпулс на тока IS 8/20: 20 kA
Време за сработване: 1ns

Максимално резултантно напрежение 
при IS8/20: 
– Сигнален контур IS 8/20: 72.2V
– Силов контур IS 8/20: 53.3V

Работен температурен диапазон: 
от -10ºС до +60ºС
Температура на съхранение: от -40ºС до +70ºС
Устойчивост на относителна влага: 
(92+3-2)% при 40ºС
Степен на защита: IP40
Габаритни размери: 162 х 120 х 72 mm
Маса: 0,3 kg
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УниПОС ООД запазва правото си да променя спецификациите на продуктите без предупреждение. Полага се всяко усилие да се подсигури 
точността на информацията в този документ, но въпреки това УниПОС ООД не гарантира, че е пълно и актуално описание. УниПОС ООД не 

носи отговорност при употребата на този документ.

Гръмозащита DNP5082


