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u Δύο κατανεμητές (tap-off) περιορισμένου ρεύματος

u Υποστήριξη εφεδρικής σύνδεσης δικτύου στον κύριο
βρόχο

u Δυνατότητα τροφοδοσίας από εξωτερικό τροφοδοτικό
στο δίκτυο

u Ενδεικτική λυχνία ενεργοποιημένης τροφοδοσίας

u Ενδεικτική λυχνία σφάλματος

Ο διαχωριστής δικτύου χρησιμοποιείται σε ένα δίκτυο
για την παροχή δύο διακλαδώσεων από την κύρια
διαδρομή καλωδίου. Μπορεί να χρησιμοποιήσει
εξωτερικό τροφοδοτικό DC ή μπορεί να χρησιμοποιήσει
το τροφοδοτικό από τον ελεγκτή δικτύου. Η μονάδα
πραγματοποιεί αυτομάτως εναλλαγή στη μονάδα
τοπικού τροφοδοτικού όταν είναι συνδεδεμένη σε
αυτήν, μειώνοντας τη λήψη ισχύος από το κύριο δίκτυο.
Ο διαχωριστής δικτύου μπορεί επίσης να λειτουργεί ως
επαναλήπτης, επεκτείνοντας το μήκος του κύριου
δικτύου κατά επιπλέον 50 μέτρα.

Περιγραφή λειτουργ.

Ο διαχωριστής εισάγεται σε μονάδες Praesideo που
είναι συνδεδεμένες σε κατανεμητή (tap-off) στο κύριο
δίκτυο, χωρίς, ωστόσο, τον πλεονασμό του κύριου
βρόχου. Η μέγιστη ένταση ρεύματος που παρέχεται για
κάθε έναν από τους δύο κατανεμητές (tap-off) μπορεί
να επιλεγεί ξεχωριστά. Η εξωτερική ισχύς από την
τοπική πηγή τροφοδοσίας χρησιμοποιείται μόνο για τους
κατανεμητές (tap-off) και δεν τροφοδοτείται στο κύριο
καλώδιο συστήματος. Ο διαχωριστής δικτύου διαθέτει
δύο λυχνίες LED για διαγνωστικούς σκοπούς.

Στοιχεία ελέγχου και ενδεικτικές λυχνίες
• Λυχνία LED κατάστασης ισχύος

• Λυχνία LED κατάστασης σφάλματος
• Βραχυκυκλωτήρες για τη διαμόρφωση της

συμπεριφοράς ισχύος των κατανεμητών (tap-off)

Διασυνδέσεις
• Δύο συνδέσεις δικτύου συστήματος για το κύριο δίκτυο
• Δύο συνδέσεις δικτύου συστήματος για τους

κατανεμητές (tap-off) δικτύου
• Είσοδος εξωτερικού τροφοδοτικού

Εγκρίσεις χωρών

Ασφάλεια σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60065-98

Ατρωσία σύμφωνα με το πρότυπο EN 55103-2

Εκπομπές σύμφωνα με το πρότυπο EN 55103-1 /
FCC-47 μέρος 15B

EVAC (πιστοποίηση TÜV) σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60849 /
BS 5839-8

Περιοχή Πιστοποίηση

Ευρώπη CE

Πολωνία CNBOP



Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα

Ποσότητ
α

Εξάρτημα

1 LBB 4410/00 Διαχωριστής δικτύου

1 Στήριγμα τοποθέτησης

1 Σύνδεσμος τροφοδοτικού

Τεχνικά στοιχεία

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Κατανάλωση ισχύος 3,9 W (δίκτυο)

Εξωτερικό τροφοδοτικό  

Τάση 24 έως 56 VDC, 48 VDC, ονομαστική
τιμή

Ένταση 2,5 A μέγ. (5 A κορυφής <2 s)

Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις (Υ x Π x Β) 28,9 x 200 x 82,5 mm

Βάρος 0,3 kg

Τοποθέτηση 2 βίδες στο στήριγμα

Χρώμα Ανθρακί

Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά

Θερμοκρασία λειτουργίας -5°C έως +45°C

Θερμοκρασία αποθήκευσης -20°C έως +70°C

Υγρασία 15% έως 90%

Ατμοσφαιρική πίεση 600 έως 1100 hPa

Πληροφορίες παραγγελίας

LBB 4410/00 Διαχωριστής δικτύου
Διαχωριστής οπτικού δικτύου για διαχωρισμό δύο
διακλαδώσεων από τη διαδρομή του καλωδίου οπτικού
δικτύου.
Αρ. παραγγελίας LBB4410/00
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