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u Sıfır ağ konfigürasyonu

u Ethernet (IEEE802.3) ve OMNEO standardı ile tam
uyumludur

u Yedek kablo ile geçişli bağlantıyı destekler

u Çevre dostu bekleme modu

Güç Anahtarı, DICENTIS ağına ekstra güç sağlamak için
bir Ses Güç Anahtarıyla birlikte kullanılır. Dahili
Ethernet anahtarı, sistemdeki tüm cihazları bir ağ
üzerinden birbirine bağlar ve multimedya cihazının
başka bir DICENTIS cihazına bağlanmasını ve hatta
döngüdeki son DICENTIS cihazın yedek kablo
oluşturmak amacıyla bir (ses) güç anahtarına
bağlanmasını mümkün kılan geçişli bağlantıyı
destekler.
Güç anahtarı hiçbir kullanıcı kontrolü içermez ve
tamamen uzaktan kontrol edilebilir.

Fonksiyonlar

Kontroller ve Göstergeler
• Güç anahtarını açmak için arka taraftaki şebeke

anahtarı.
• Ön taraftaki led ışığı: Yeşil (güç açık), kehribar

(beklemede), yanıp sönüyor (sisteme bağlantı yok).
• Arka taraftaki led ışığı: Yeşil (güç alan her sokette güç

var), kırmızı (güç alan sokette aşırı yük).
• Ethernet led ışığı her soket için sarı ve kehribar.
• Bağımsız güç alan soketler; bir soketteki kısa devre

diğer soketleri etkilemez.

• Anında tak ve kullan özelliğini destekler.

Ara bağlantılar
• Şebeke gücü beslemesi otomatik uzaklık girişi.
• Güç olmadan Ethernet ile 1 soket, RJ45 ile uyumlu.
• Yüksek güç beslemeli (144 W) Ethernet ile 3 soket,

RJ45 ile uyumlu.
• Düşük güç beslemeli (15 W) Ethernet ile 1 soket,

RJ45 ile uyumlu.

İçerdiği parçalar

Adet Bileşenler

1 DCNM‑PS2 DICENTIS Güç Anahtarı

Teknik Spesifikasyonlar

Elektrik

Besleme gerilimi 100‑240 Vac 50‑60 Hz

Güç tüketimi 530 W

DCNM sistem beslemesi 48 Vdc

Toplam güç kaynağı 3 adet 144 W + 15 W

Mekanik

Montaj Masaüstü veya 19 inç rafa monte

Boyutlar (Y x G x D)  



 masaüstü kullanımı için,
ayaklarla:

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

 19 inç raf kullanımı için,
braketlerle:

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

  braketlerin önü 40 mm (1,6 inç)

  braketlerin arkası 360 mm (14,2 inç)

Ağırlık 7,4 kg (16,31 lb)

Renk Trafik siyahı RAL 9017
Açık inci grisi RAL 9022

Çevre

Çalışma sıcaklığı 0 ºC - +45 ºC
(-32 ºF - +113 ºF)

Depolama ve taşıma sıcaklığı -20ºC - +70ºC
(-4ºF - +158ºF)

Bağıl nem <%96, >%5

Sipariş Bilgileri

DICENTIS Güç Anahtarı
DICENTIS cihazlarına ek güç sağlama anahtarı, dahili
Ethernet anahtarı.
Sipariş numarası DCNM-PS2
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