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u Facilidade de ligação à rede DCN

u Potência máxima de 255 W

u O repartidor de rede DCN incorporado permite a
instalação no ponto da cablagem do sistema onde
for mais conveniente

u Cablagem em "loop-through"

u Liga-se automaticamente quando a CCU é ligada

A fonte de alimentação para extensão é utilizada em
combinação com a CCU para fornecer uma potência
de alimentação adicional à rede DCN.

Funções

Controlos e indicadores
• Indicador LED de "alimentação ligada"
• Três indicadores para sinalizar a sobrecarga da saída

DCN (LEDs vermelhos)

Interligações
• Tomada de corrente modelo europeu com porta-

-fusível incorporado
• Cabo DCN com 2 m (78,7 pol.) com conector circular

blindado com seis pólos
• Tomada circular com seis pólos para a ligação "loop-

-through" à rede DCN
• Três tomadas de saída DCN para ligação das

unidades e fontes de alimentação para extensão. As
tomadas deverão estar protegidas contra curto-
-circuitos (3 tomadas circulares com seis pólos)

Peças incluídas

Quantidade Componente

1 DCN-EPS Fonte de alimentação para extensão

1 Cabo de alimentação 1,7 m (66,9 pol.)

Especificações Técnicas

Especificações eléctricas

Tensão de alimentação 105, 115, 125, 220, 230, 240 Vac

Consumo de energia 350 W

Alimentação do sistema DCN 40 Vdc, máx. 85 W por tomada DCN

Especificações mecânicas

Montagem Para ser usada de forma autónoma
no tampo de uma mesa ou bancada
ou instalada num bastidor de 19"
(necessita de uma largura de 2U,
19")

Dimensões (A x L x P) 100 x 220 x 308 mm
(3,9 x 8,7 x 12,1 pol.)

Peso 8,3 kg (18,3 lbs)



Cor da caixa Antracite (PH 10736)

Cor das pegas Antracite (PH 10736)

Como encomendar

DCN-EPS Fonte de alimentação de extensão
Fonte de alimentação de extensão DCN Next
Generation para todas as regiões, à excepção da
América do Norte.
N.º de encomenda DCN-EPS

DCN‑EPS‑UL Fonte de alimentação para extensão
UL/CSA
Fonte de alimentação de extensão DCN Next
Generation, em conformidade com a UL/CSA para a
região da América do Norte.
N.º de encomenda DCN-EPS-UL

DCN‑EPS‑JP Fonte de alimentação para extensão (Ja-
pão)
Fonte de alimentação de extensão DCN Next
Generation, versão japonesa (JP).
N.º de encomenda DCN‑EPS‑JP
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