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Főbb funkciók
Az egység az üvegszálas optikai kábelt műanyag száloptikai
kábelhez illeszti, és támogatja a redundáns kábelezési
topológiát. Erre számos alkalmazásnál szükség van, mivel az
üvegszál jóval nagyobb távolságot képes áthidalni, mint a
műanyag szál. A Praesideo berendezés csatlakoztatása előtt
az üvegszálas rendszert vissza kell alakítani műanyag
szálassá, mivel a Praesideo rendszerek mind műanyag
szálas illesztővel rendelkeznek. Az említett egységek tehát
mindig párban használandók.

Az illesztő, a hálózat távoli összetevőihez hasonlóan, külső,
48 V DC tápegységről kapja a tápellátást. Amennyiben nincs
külső tápegység, az illesztő a hálózati vezérlő áramát
használja fel. Az LBB 4414/00 egység két vezérlőbemenettel
felszerelt. Ezekre csatlakoztatható a külső tápellátás
hibakimenete (UPS), melyen keresztül az egységek
felügyelhetik az áramfogyasztást és a hibákat közölhetik a
hálózati vezérlővel. A száloptikai illesztők két diagnosztikai
LED-del rendelkeznek.

Az LBB 4414/10 megegyezik az LBB 4414/00 típussal, bár
nincs hálózati csomópontcíme. Ennek az az előnye, hogy az
egység nem foglalja le a hálózaton lehetséges 60 cím
egyikét. Hátránya, hogy a cím nélkül nem lehet elérni a két

vezérlőkimenet állapotadatait, mint az LBB 4414/00
típusnál.

Kezelőszervek és jelzőfények

• Tápellátásjelző LED
• Hálózati állapotjelző LED

Csatlakozások

• Hálózati csatlakozás, műanyag szálas optikai
• Hálózati csatlakozás, üvegszálas optikai
• Külső tápellátás bemenet
• Két vezérlőbemenet

Tanúsítványok és engedélyek

Biztonság az IEC 60065-98 alapján

Érzékenység az EN 55103-2 alapján

Kibocsátási értékek az EN 55103-1 / FCC-47 15B része alapján

EVAC (TÜV-tanúsítván-
nyal)

az IEC 60849 / BS 5839-8 alapján

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet
Az LBB 4414/10 és LBB 4414/00 típust gyakran együtt
használják. Az LBB 4414/10 a helyi (POF) hálózaton
helyezkedik el, és csatlakozik a (távoli) LBB 4414/00
egységhez, melyen keresztül távoli megfigyelésre nyílik
lehetőség.

LBB 4414/xx Száloptikai illesztő
▶ Redundáns hálózati csatlakozás

▶ Tápellátás „BE” jelzőfény

▶ Hibajelzés

▶ Két felügyelt vezérlőbemenet (LBB 4414/10 esetén
nem)

▶ Helyi tápellátást használhat
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Tartozékok

Mennyi-
ség

Alkatrész

1 LBB 4414/xx Száloptikai illesztő

1 Szerelőkeret

1 Vezérlőbemenet csatlakozója

1 Tápellátás-csatlakozó

Műszaki specifikációk

Elektromosság

Teljesítményfelvétel 4,6 W (DC)

Külső tápellátás

Feszültség 24 - 56 VDC, 48 VDC névleges

Áramfelvétel 2,5 A (5 A csúcs <2 s)

Vezérlőbemenetek 2 x

Csatlakozó Csavaros csatlakozók

Működés Záróérintkező (felügyelettel)

Üvegszálas optikai illesztő

Csatlakozó SC (Agilent HFBR-5803 jeltovábbító)

Hullámhossz 1300 nm

Kábeltípus 62,5/125 μm vagy 50/125 μm több módú

Mechanikai

Méretek (ma x szé x mé) 28,9 x 200 x 82,5 x mm

Tömeg 0,3 kg

Szerelés Szerelőkeret, 2 csavar

Szín Szénfekete

Környezeti jellemzők

Üzemi hőmérséklet -5 ºC és +45 ºC között

Tárolási hőmérséklet -20 ºC és +70 ºC között

Páratartalom 15–90%

Légnyomás 600 - 1100 hPa

Rendelési információ

LBB 4414/00 Száloptikai illesztő
teljes hálózati cím

Hungary:
Bosch Security Systems Llc
Gyömrõi út 120.
1103 Budapest
Phone: +36 1 4313 200
Fax: +36 1 4313 222
hu.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.hu
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