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u คู่สวิตช์ตัวควบคุมเครือข่ายระบบสำรอง

u รองรับการเชื่อมต่อเครือข่ายสำรองในลูปหลัก

u สามารถจ่ายกำลังไฟจากแหล่งจ่ายไฟภายนอกไปยังเครือข่าย

u ไฟแสดงสถานะสำหรับสถานะกำลังไฟและความผิดปกติ

ชุดสวิตช์ตัวควบคุมเครือข่ายระบบสำรอง (RCS) หลัก PSP‑D00039 และรอง
PSP‑D00040 เป็นเวอร์ชันพิเศษของตัวแยกเครือข่าย PRS‑NSP โดยลักษณะเชิงกล
ไกและระบบอิเล็กทรอนิกส์ของอุปกรณ์จะเหมือนกับตัวแยกเครือข่าย แต่มีเฟิร์มแวร์ที่แตกต่างกัน
เพื่อสลับการทำงานโดยอัตโนมัติจากตัวควบคุมเครือข่ายหลักไปยังตัวควบคุมเครือข่ายสำรอง

ฟังก์ชัน

ชุด RCS หลัก PSP‑D00039 และรอง PSP‑D00040 และตัวควบคุมเครือข่าย
ทั่วไปสองตัว จะสร้างโซลูชั่นตัวควบคุมสำรองเพื่อการทำงานของระบบที่ไว้วางใจได้ยิ่งขึ้นในกรณี
ที่ตัวควบคุมเครือข่ายมีความเสี่ยงมากขึ้น (เรือ, อุตสาหกรรมหนัก)
โปรดดูคำแนะนำในการติดตั้งที่หมายเหตุการประยุกต์ใช้งาน “ตัวควบคุมเครือข่ายระบบสำรอง”

ปุ่มควบคุมและไฟสัญญาณ
• LED แสดงสถานะกำลังไฟ
• LED แสดงสถานะความผิดปกติ
• จัมเปอร์สำหรับกำหนดค่าการใช้กำลังไฟของอุปกรณ์ต่อแยก

การเชื่อมต่อ
• การเชื่อมต่อเครือข่ายสองระบบสำหรับเครือข่ายหลัก
• การเชื่อมต่อเครือข่ายสองระบบเพื่อเชื่อมต่อกับตัวควบคุมเครือข่ายทั้งสองระบบ
• อินพุตแหล่งจ่ายไฟภายนอก

หนังสือรับรองและใบอนุญาต

ความปลอดภัย ตามมาตรฐาน IEC 60065 / EN 60065

การป้องกัน ตามมาตรฐาน EN 55103‑2 / EN 50130‑4 /
EN 50121-4

การปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ตามมาตรฐาน EN 55103-1 / FCC-47 part 15B

กรณีฉุกเฉิน ตามมาตรฐาน EN 54‑16 / ISO 7240‑16

การเดินเรือ ตามมาตรฐาน IEC 60945

พื้นที่ การรับรอง

ยุโรป CPR EU_CPR

CE

CE COC

CE CertAlarm

CE DOP

GL

ชิ้นส่วนที่มีให้

จำนวน ส่วนประกอบ

1 RCS หลัก PSP‑D00039 หรือรอง PSP‑D00040

1 ตัวยึดสำหรับติดตั้ง

1 ขั้วต่อแหล่งจ่ายไฟ



ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค

คุณสมบัติทางไฟฟ้า

ปริมาณการใช้พลังงาน 3.9 W (เครือข่าย)

แหล่งจ่ายไฟภายนอก  

แรงดันไฟฟ้า กำหนดไว้ 24 ถึง 56 VDC, 48 VDC

กระแสไฟฟ้า สูงสุด 2.5 A (สูงสุด 5 A <2 s)

ลักษณะอุปกรณ์

ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก):  

    ที่ไม่มีตัวยึด 27 x 243 x 80 มม.
(1.1 x 9.6 x 3.1 นิ้ว)

    ที่มีตัวยึด 34 x 243 x 84 มม.
(1.3 x 9.6 x 3.3 นิ้ว)

น้ำหนัก 0.7 กก. (1.5 ปอนด์)

การติดตั้ง ตัวยึด (สกรูสองตัว)

สี สีเทาเข้ม

สภาพแวดล้อม

อุณหภูมิในการทำงาน -5 ºC ถึง +55 ºC (+23 ºF ถึง +131 ºF)

อุณหภูมิในการเก็บรักษา -20 ºC ถึง +70 ºC (-4 ºF ถึง +158 ºF)

ความชื้นสัมพัทธ์ 15% ถึง 90%

ความดันอากาศ 600 ถึง 1100 hPa

ข้อมูลการสั่งซื้อ

RCS หลัก PSP-D00039
ชุดขนาดกะทัดรัดพร้อมติดตั้งที่ยึด ใช้กับ PRS‑D00040 สำหรับเลือกระหว่างตัวควบคุม
เครือข่าย 2 ตัว ในการกำหนดค่าแบบพ่วงคู่
เลขที่ใบสั่งซื้อ PSP-D00039

RCS รอง PSP-D00040
ชุดขนาดกะทัดรัดพร้อมติดตั้งที่ยึด ใช้กับ PRS‑D00039 สำหรับเลือกระหว่างตัวควบคุม
เครือข่าย 2 ตัวในการกำหนดค่าแบบพ่วงคู่
เลขที่ใบสั่งซื้อ PSP-D00040

PRS‑NSP Network Splitter
ชุดขนาดกะทัดรัดพร้อมติดตั้งที่ยึด มีเอาต์พุตเครือข่ายต่อแยกแบบมีการป้องกัน 2 ช่องบนเครือข่าย
หลักของ Praesideo ได้รับกำลังไฟจากเครือข่าย Praesideo สามารถใช้แหล่งจ่ายไฟ
ภายนอกได้
เลขที่ใบสั่งซื้อ PRS-NSP
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