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u Bez nutnosti síťové konfigurace

u Zcela kompatibilní se sítí Ethernet (IEEE802.3)
a standardem OMNEO

u Podporuje průchozí připojení se záložní kabeláží

u Šetrný k prostředí díky pohotovostnímu režimu

Přepínač napájení se používá v kombinaci
s přepínačem zvuku a napájení a zajišťuje další
napájení sítě systému DICENTIS. Vestavěný přepínač
pro sítě Ethernet propojuje všechna zařízení v systému
do sítě a podporuje průchozí připojení, které umožňuje
propojit zařízení DICENTIS s dalším zařízením
DICENTIS a dokonce propojit poslední zařízení
DICENTIS do smyčky, aby se vytvořila záložní kabeláž.
Přepínač napájení nemá žádné ovládací prvky a lze jej
plně ovládat na dálku.

Funkce

Ovládací prvky a indikátory
• Síťový přepínač v zadní části přivádějící napájení

k přepínači napájení.
• LED indikátory v přední části: zelený (napájení

zapnuto), žlutý (pohotovostní režim), blikání (bez
připojení k systému).

• LED indikátory v zadní části: zelený (dostupnost
napájení v každé napájené zásuvce), červený
(přetížení na napájenou zásuvku).

• LED indikátory sítě Ethernet: žlutá a oranžová pro
každou zásuvku.

• Nezávisle napájené zásuvky – zkrat na jedné zásuvce
neovlivňuje ostatní zásuvky.

• Podporuje instalaci typu „hot plug and play“.

Vzájemná propojení
• Vstup napájení z elektrické sítě s automatickým

přepínáním rozsahu.
• 1 zásuvka pro sítě Ethernet bez napájení, kompatibilní

s konektorem RJ45.
• 3 zásuvky pro sítě Ethernet s napájením s vysokým

příkonem (144 W), kompatibilní s konektorem RJ45.
• 1 zásuvka pro sítě Ethernet s napájením o nízkém

příkonu (15 W), kompatibilní s konektorem RJ45.

Zahrnuté díly

Množství Součásti
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Technické specifikace

Elektrické hodnoty

Napájecí napětí 100 – 240 V stř. 50 až 60 Hz

Spotřeba energie 530 W

Napájení systému DCNM 48 V ss.

Celkové napájení 3× 144 W + 15 W



Mechanické hodnoty

Montáž Možnost montáže na stůl nebo do 19"
skříně

Rozměry (v × š × h)  

 při použití na stole,
s nožkami:

92 × 440 × 400 mm

 při použití v 19" skříni,
s držáky:

88 × 483 × 400 mm

  před držáky 40 mm

  za držáky 360 mm

Hmotnost 7,4 kg

Barva Dopravní černá RAL 9017
Perleťová světle šedá RAL 9022

Prostředí

Provozní teplota 0 °C až +45 °C

Skladovací a přepravní
teplota

−20 °C až +70 °C

Relativní vlhkost < 96 %, > 5 %

Informace o objednání

Přepínač napájení DICENTIS
Přepínač pro přídavné napájení zařízení systému
DICENTIS, vestavěný přepínač pro síť Ethernet.
Číslo objednávky DCNM-PS2
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