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u Μηδενική διαμόρφωση δικτύου

u Πλήρης συμβατότητα με την προδιαγραφή Ethernet
(IEEE802.3) και OMNEO

u Υποστηρίζει σύνδεση βρόχου διέλευσης με εφεδρεία
καλωδίων

u Φιλικός για το περιβάλλον, με τη λειτουργία
αναμονής

Ο Μεταγωγέας τροφοδοσίας χρησιμοποιείται σε
συνδυασμό με ένα Μεταγωγέα τροφοδοσίας ήχου για να
παρέχει πρόσθετη ισχύ στο δίκτυο DICENTIS. Ο
ενσωματωμένος μεταγωγέας Ethernet συνδέει όλες τις
συσκευές του συστήματος σε ένα δίκτυο και
υποστηρίζει σύνδεση βρόχου διέλευσης, πράγμα που
επιτρέπει τη σύνδεση της συσκευής DICENTIS σε άλλη
συσκευή DICENTIS και ακόμα και η τελευταία συσκευή
DICENTIS του βρόχου μπορεί να συνδεθεί σε
μεταγωγέα τροφοδοσίας (ήχου) για να δημιουργήσει
εφεδρεία καλωδίων.
Ο μεταγωγέας τροφοδοσίας του συστήματος δεν
διαθέτει στοιχεία ελέγχου χρήστη και έχει δυνατότητα
πλήρους τηλεχειρισμού.

Περιγραφή λειτουργ.

Στοιχεία ελέγχου και ενδεικτικές λυχνίες
• Διακόπτης τροφοδοσίας από το δίκτυο στο πίσω μέρος

για την ενεργοποίηση του διακόπτη λειτουργίας.
• Ενδεικτική λυχνία LED στην πρόσοψη που υποδεικνύει:

πράσινο χρώμα (ενεργοποίηση), πορτοκαλί (αναμονή),
αναβοσβήνει (δεν υπάρχει σύνδεση στο σύστημα).

• Ενδεικτική λυχνία LED στο πίσω τμήμα που
υποδεικνύει: πράσινο χρώμα (διαθεσιμότητα
τροφοδοσίας σε κάθε υποδοχή με τροφοδοσία),
κόκκινο (υπερφόρτωση ανά υποδοχή με τροφοδοσία).

• Κίτρινο και πορτοκαλί χρώμα της ενδεικτικής λυχνίας
LED του Ethernet για κάθε υποδοχή.

• Ανεξάρτητες υποδοχές με τροφοδοσία: σε περίπτωση
βραχυκυκλώματος σε μία υποδοχή, δεν επηρεάζονται
οι άλλες υποδοχές.

• Υποστηρίζει ενεργή τοποθέτηση και άμεση λειτουργία.

Διασυνδέσεις
• Είσοδος δικτύου τροφοδοσίας με αυτόματη

διακύμανση.
• 1 υποδοχή με Ethernet χωρίς τροφοδοσία, συμβατή με

RJ45.
• 3 υποδοχές με Ethernet με τροφοδοσία υψηλής ισχύος

(144 W), συμβατές με RJ45.
• 1 υποδοχή με Ethernet με τροφοδοσία χαμηλής ισχύος

(15 W), συμβατή με RJ45.

Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα

Ποσότητα Στοιχεία

1 Διακόπτης τροφοδοσίας DICENTIS DCNM‑PS2



Τεχνικά στοιχεία

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Τάση τροφοδοσίας 100‑240 Vac 50‑60 Hz

Κατανάλωση ισχύος 530 W

Παροχή συστήματος DCNM 48 Vdc

Συνολική ισχύς τροφοδοσίας 3x 144 W + 15 W

Μηχανικά χαρακτηριστικά

Τοποθέτηση Επιτραπέζια ή σε ικρίωμα 19"

Διαστάσεις (Υ x Π x Β)  

 για επιτραπέζια χρήση, με
βάση:

92 x 440 x 400 mm
(3,6 x 17,3 x 15,7 in)

 για χρήση σε ικρίωμα 19”, με
στηρίγματα:

88 x 483 x 400 mm
(3,5 x 19 x 15,7 in)

  μπροστά από τα στηρίγματα 40 mm (1,6 in)

  πίσω από τα στηρίγματα 360 mm (14,2 in)

Βάρος 7,4 kg (16,31 lbs)

Χρώμα Μαύρο Traffic RAL 9017
Ανοιχτό γκρι Pearl RAL 9022

Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά

Θερμοκρασία λειτουργίας 0 ºC έως +45 ºC
(-32 ºF έως +113 ºF)

Θερμοκρασία αποθήκευσης
και μεταφοράς

-20 ºC έως +70 ºC
(-4 ºF έως +158 ºF)

Σχετική υγρασία < 96 %, > 5 %

Πληροφορίες παραγγελίας

Μεταγωγέας τροφοδοσίας DICENTIS
Μεταγωγέας για την παροχή πρόσθετης τροφοδοσίας
στις συσκευές DICENTIS, ενσωματωμένος μεταγωγέας
Ethernet.
Αρ. παραγγελίας DCNM-PS2
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