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u Breidt het CCS 1000 D Digitale discussiesysteem uit
tot maximaal 245 vergaderposten

u Kan eenvoudig worden aangesloten op het systeem
met 6-polige ronde female connectoren

u Ingebouwde splitter maakt installatie op elk
gewenst punt in het systeem mogelijk, waaronder
doorlussen voor trapsgewijze uitbreidingseenheden

u Eén trunk- en twee aftakverbindingen met
beveiliging tegen kortsluiting

u Vrijstaand of in 19-inch rek; behuizing vergelijkbaar
met besturingseenheid

De uitbreidingseenheid wordt gebruikt in combinatie
met een besturingseenheid (CCSD‑CU of CCSD‑CURD)
om het CCS 1000 D Digitale discussiesysteem van
extra voeding te voorzien.
Met een of meer uitbreidingseenheden kan het
CCS 1000 D Digitale discussiesysteem worden
uitgebreid tot maximaal 245 vergaderposten. Elke
uitbreidingseenheid kan voeding bieden voor maximaal
85 extra vergaderposten (CCSD‑DS of CCSD‑DL).

Functies

Achteraanzicht van CCSD‑EXU

Eenvoudige systeeminstallatie
• De uitbreidingseenheid en de besturingseenheid

hebben dezelfde buitenafmetingen, zodat ze
probleemloos in hetzelfde 19-inch rek kunnen worden
gemonteerd.

• De ingebouwde splitter maakt installatie op elk
gewenst punt in het systeem mogelijk, waaronder
doorlussen voor trapsgewijze uitbreidingseenheden.

• Zespolige ronde connectoren voor snelle en
probleemloze verbinding met andere
systeemcomponenten en -kabels.

Automatische inschakeling
De uitbreidingseenheid wordt automatisch samen met
de besturingseenheid in- en uitgeschakeld.

Beveiliging tegen kortsluiting
Een kortsluiting op één uitgang ontkoppelt de voeding
automatisch van de andere uitgangsaansluitingen. De
uitbreidingseenheid blijft van voeding voorzien, zoals
aangegeven door de "Aan"-LED op het voorpaneel.

Bedieningselementen en indicatoren
• Voorpaneel

– 1 x LED-indicator voor aan/uit (groen/rood).

Aansluitingen
• Achterpaneel



– 1 x kabel van 2 meter met 6‑polige ronde male
connector voor verbinding met de
besturingseenheid of de vorige component in de
doorgeluste verbinding.

– 1 x 6‑polige ronde female connector voor
trunkverbinding van de CCS 1000 D-apparaten
(maximaal 40 apparaten per trunk).

– 2 x 6‑polige ronde connectoren voor
aftakkingsverbinding van de vergaderposten
(maximaal 40 vergaderposten per aftakking, met
een maximum van 85 vergaderposten per
uitbreidingseenheid).

– 1 x 4‑polige ronde female 24 VDC
voedingsingang.

Certificaten en normen

EU CE, WEEE1

V.S. UL, FCC

CA CSA, ICES-003, EPS1

KR KCC, KC1, K-MEPS1

AU/NZ RCM, MEPS1

RU/KZ/BY EAC

JP PSE1

CN China RoHS, CCC1

TW BSMI1

SA SASO

Opmerking: 1 alleen van toepassing voor de
netspanningsadapter.

Regio Naleving van wet- en regelgeving/
kwaliteitsaanduidingen

Europa CE DECL_EC_CCSD-EXU

Meegeleverde onderdelen

Aantal Component

1 CCSD‑EXU Uitbreidingseenheid

 Netspanningssnoer

1 24 VDC-voeding

1 Set voetjes voor gebruik op tabelblad

1 Set met 19-inch 1U-rekmontagebeugels

1 Veiligheidsinstructies

1 Beknopte installatiehandleiding

Technische specificaties

Elektrische specificaties

Voedingsspanningsadapter 100 tot 240 VAC, 50/60 Hz

Stroomverbruik
spanningsadapter

1,9 A (100 VAC) tot 1 A 240
(VAC)

DC-spanning besturingseenheid 24 V, 6,0 A

Maximum aantal vergaderposten
per uitbreidingseenheid

40 vergaderposten per trunk/
aftakking
85 vergaderposten in totaal
24 V, max 5,2 A (beschermd
tegen kortsluiting)

Mechanische specificaties

Afmetingen inclusief voet
(H x B x D)

45 x 440 x 200 mm
19 inch breed, 1 rekeenheid hoog

Hoogte voet 5,5 mm

Montage Vrijstaand of 19-inch rek

Gewicht Ca. 4,12 kg

Materiaal (bovendeel en voet) Gelakt metaal

Kleur (bovendeel en voet) Verkeerszwart (RAL 9017) mat-
glanzend

Rand frontpaneel Parelmoer lichtgrijs (RAL 9022)
mat-glanzend

Omgevingseisen

Bedrijfstemperatuur 5 ºC tot +45 ºC 

Opslag- en bedrijfstemperatuur -40 ºC tot +70 ºC 

Relatieve vochtigheidsgraad 5% tot 98% niet-condenserend

Bestelinformatie

CCSD-EXU Extentie unit
Uitbreidingseenheid voor het CCS 1000 D Digitale
discussiesysteem, biedt DC-voeding voor maximaal 85
extra vergaderposten.
Bestelnummer CCSD-EXU

Services

EWE-CCS1DE-IW 12mths wrty ext CCS extension unit
12 maanden garantieverlenging
Bestelnummer EWE-CCS1DE-IW
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