
 
 

DEHNpatch

Uiterst moderne beveiliging voor de 
ethernet-infrastructuur

Productkenmerken in één oogopslag: 
Comfortabele statuscontrole. Een rode status betekent dat het product 
moet worden vervangen, een groene status betekent dat het product 
correct functioneert.

Bewaking op afstand. In combinatie met optioneel toebehoren kan 
DEHNpatch op afstand worden bewaakt.

Effectieve beveiliging. DEHNpatch beveiligt ethernet-infrastructuren tot  
10 Gbit/s en 4PPoE en biedt zo effectieve overspanningsbeveiliging  
voor het LAN.

Eenvoudige planning. TYPE 1 classificatie reduceert complexiteit bij 
ontwerp en installatie aan de bliksembeveiligingszones 0A – 2 en hoger.

De nieuwe combi-afleider DEHNpatch beschikt nu over een statusweergave en 
de mogelijkheid van bewaking op afstand. Hij beveiligt de nieuwste generatie 
ethernet-toepassingen en zorgt voor een veilige gegevensstroom, ook na over-
spanningen of blikseminslagen.



Meer over  
de DEHNpatch: 
de.hn/5Apxw

Technische wijzigingen, drukfouten en 
fouten voorbehouden. De afbeeldingen 
zijn niet-bindend.
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Technische support
Tel.: +31(0)85 07 10 280
E-mail: info@dehn.nl
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1. Ergonomische uitsparing voor het comforta-
bel ontgrendelen van de RJ45 patchverbin-
ding

2. Tot 10 Gbit/s ethernet 
voor bekabelingen tot Class EA / 500 MHz

3. 4 Paar Power over Ethernet (4PPoE)
voor energievoorziening tot 90 W (PSE)

4. Bliksemstroom 4 kA (10/350 µs) voor  
universeel gebruik als combi-afleider

5. Volledig afgeschermd behuizingsontwerp  
voor alle ethernet-toepassingen

6. Schroefaansluiting 
voor aanvullende potentiaalvereffening

7. Optionele moduleadapter en  
meldeenheid DRC IRCM 
voor bewaking op afstand

8. Aardingscontact  
voor 35 mm DIN-rails

9. Statusweergave 
voor de optische statusherkenning

Slank ontwerp, slimme techniek.

De DEHNrecord DR IRCM Condition 
Monitoring-eenheid (910 710) en DPA 
MOD-montagetoebehoren (929 309) 
zijn voor de bewaking op afstand van 
de DEHNpatch vereist.

Optioneel toebehoren

DEHNrecord bewaakt DEHNpatch. 
Bij fouten wordt een alarm verzon-
den zodat de defecte module onmid-
dellijk gelokaliseerd en vervangen 
kan worden. De nieuwe combi-aflei-
der beschikt dankzij optionele modu-

De een beveiligt, de ander past op.
leadapter en meldeenheid op afstand  
DEHNrecord IRCM (910 710) over alle 
eigenschappen voor bewaking op 
afstand. Weer een goed voorbeeld 
voor intelligente veiligheidsoplossin-
gen met systeem.

Technische gegevens DPA CL8 EA 4PPOE

Art.-nr. 929 161

Afleiderklasse L

Hoogste continuspanning DC  (UC) 3,3 V

Hoogste continuspanning DC Pa-Pa (PoE)  (UC) 58 V

Nominale stroom (IL) 1,5 A

D1 bliksemstroom (10/350 µs) totaal (Iimp) 4 kA

C2 nominale lekstroom (8/20 µs) totaal  (In) 10 kA

Grensfrequentie 500 MHz

Overdrachtsklasse EA

Statusweergave ja

Afleidertoebehoren voor signalering op afstand DPA MOD IRCM ja

Optionele signalering op afstand 910710


