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u Dễ dàng kết nối với DCN

u Công suất nguồn điện tối đa 255 W

u Bộ tách mạng DCN tích hợp cho phép lắp đặt tại bất
kỳ vị trí nào thuận tiện trong cáp hệ thống

u Cáp nối tiếp

u Bật tự động khi CCU bật

Thiết bị Bộ nguồn Mở rộng được sử dụng kết hợp với CCU
để cấp thêm nguồn điện cho mạng DCN.

Chức năng

Nút điều khiển và Đe ̀n báo
• Đèn LED chỉ báo “Bật”
• Ba đèn chỉ báo quá tải chân cắm DCN (đèn LED màu

đỏ)

Kết nối liên thông
• Ổ điện kiểu Châu Âu với bộ phận giữ cầu chì tích hợp
• Cáp DCN 2 m (78,7 in) có đầu nối đúc khuôn hình

tròn sáu chân
• Chân cắm hình tròn sáu chân cho kết nối nối tiếp đến

mạng DCN
• Ba ổ điện DCN để kết nối các bộ phận, cùng với nguồn

điện mở rộng. Từng chân cắm được bảo vệ chống đoản
mạch (3 chân cắm tròn sáu chân)

Bộ phận Đi kèm

Số lượng Thành phần

1 Bộ Nguồn Mở rộng DCN‑EPS

1 Dây điện 1,7 m (66,9 in)

Thông Số Kỹ Thuật

Điện

Điện áp nguồn 105, 115, 125, 220, 230, 240 VAC

Công suất tiêu thụ 350 W

Điện áp nguồn cho hệ thống
DCN

40 VDC, tối đa 85 W trên mỗi chân
cắm DCN

Đặc tính cơ học

Gắn lắp Đứng tự do trên thiết bị đặt trên bàn
hoặc gắn lắp trong rãnh cu ̉a tủ mạng
19” (yêu cầu 2U, độ rộng 19”)

Kích thước (C x R x D) 100 x 220 x 308 mm
(3,9 x 8,7 x 12,1 in)

Trọng lượng 8.3 kg (18,3 lbs)

Màu tủ Màu than (PH 10736)

Màu tay cầm Màu than (PH 10736)

Thông tin Đặt hàng

Bộ nguồn mở rộng DCN‑EPS
Bộ nguồn mở rộng DCN Thế hệ Tiếp theo cho tất cả các
vùng ngoại trừ Bắc Mỹ.
Số đặt hàng DCN-EPS



Bộ nguồn Mở rộng DCN‑EPS‑UL UL/CSA
Bộ nguồn mở rộng DCN Thế hệ Tiếp theo, UL/CSA cho
khu vực Bắc Mỹ.
Số đặt hàng DCN-EPS-UL

Bộ nguồn Mở rộng DCN‑EPS‑JP (JP)
Bộ nguồn mở rộng DCN Thế hệ Tiếp theo, (JP) phiên bản
Nhật Bản.
Số đặt hàng DCN‑EPS‑JP
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