EISK5-100T

data

BLAD
5-Ports Skorpion Switch

Kostnadseffektiv, 100 Mbps — kompakt format
EISK5-100T Skorpion Switch är en fem-portars
Ethernet-switch med 100 Mbps prestanda på alla
portar. För att klara av en rad olika styrenheter
och arbetsstationer som förekommer allmänt i ett
automationsprojekt.
För 10 Mbps enheter, klarar switchen automatiskt
att minska sin port-hastighet. Denna prisvärda
kompakta enhet har ett robust metallhölje
och är avsedd för installation i kontrollpaneler
med hjälp av DIN-skena.

Detta är en plug-and-play-Ethernet-switch som inte kräver
någon konfiguration. Alla portar konfigurerar automatiskt
sin datahastighet och duplex med hjälp av Auto-Negotiation
protokoll. Beroende på näthastigheten, är kommunikation
satt till 10 eller 100 Mbps och antingen halv eller full duplex.
Till varje port kan man koppla antingen en rak eller korsad
kabeln med hjälp av Auto-MDIX-protokollet.
Enheten matas med 24VAC eller DC.
Redundanta strömanslutningar är till för reservkraft.
LED-indikatorer hjälper till vid felsökning i nätverk.

•

Plug-and-Play installation

•

DIN-skene montage

•

10BASE-T/100BASE-TX

•

Robust metallhölje

•

Skärmad RJ-45 anslutning

•

Diagnostik LEDs

•

Auto-negotiation på hastighet & duplex

•

Utökad EMC compabilitet

•

”Auto-MDIX”
stöder rak eller korsad kabel

•

UL 508, c-UL , CE

•

24 VAC/VDC matning
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Översikt
Skorpion Switch är avsedd för
installationer med DIN-skena där det inte krävs
mer utrymmet än endast en tum (26 mm) .
Ett metall DIN-skene clips är fäst på aluminiumstommen som kan klara tuffa installationer.
Den skrivbara sidoetiketten tillåter installatören
en möjlighet att dokumentera sitt kablage direkt
på enheten.
Switchen kan drivas antingen från en 10-36V DC
eller 24 V AC (± 10%) matning. Dess likriktade
lågspännings strömförsörjning gör att
den kan dela matning med andra 24 VAC / VDC
styrenheter från en gemensam strömkälla.

Med redundanta strömanslutningar stöds reservkraft.
Den flyttbara kraft kontakten underlättar
underhåll av enheten. Lysdioder är inbyggda i
kontakten och indikerar data hastighet och aktiviteten
på var och en av de fem portarna. För varje port,
anges datahastigheten tillsammans med aktiviteten
vilket avsevärt hjälper till vid felsökning vid
anslutningsproblem.
Switchen är UL 508 listad och c-UL-listad för
Industriell styrutrustning. Den överensstämmer med
CFR 47 Part 15 klass A, och är CE-Mark.
Den är RoHS-kompatibel.

Snabb anslutning genom 4-pins snabbkontakt
Både för normal matning och för reservkraft

Metalhölje
Robust metallhölje
för tuffa installationer

Power LED
indikerar spänningsmatningen

Link/Rate/Duplex LEDs
Alla portar har aktivitets och länk LEDs.
Varje “L” LED lyser grönt när datahastigheten
är 100 Mbps eller gult när den är 10 Mbps.

Skrivbar yta

Varje “D” LED lyser grönt om länken är i

för identifiering
av alla portar

full-duplex mode och är släckt om länken är i
half-duplex mode.

35 mm Din-skene Clip

Anslutning

för enkel installation

DS-EISK5000-BA1

skärmad RJ-45 anslutning
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Specifikationer
Strömförsörjning

10–36 VDC 3 W eller 24 VAC ±10% 6 VA 47–63 Hz

Driftstemperatur

+-0°C - 60°C

Lagringstemperatur

–40°C - 85°C

Relative fuktighet

10–95%, kondensfri

Skyddsklass

IP30

Montering

TS-35 DIN-skena

Vikt

1 lb (0.45 kg)

Ethernet kommunikation

IEEE 802.3 10/100 Mbps
med RJ-45 anslutning, 100 m (max)

LED:s

Power

Grön = power OK

“L” LEDs

Grön = 100 Mbps kommunikation
G u l = 10 Mbps kommunikation
Blinkande = dataöverföring sker

“D” LEDs

Grön = Full-duplex kommunikation
Släckt = Half-duplex kommunikation

Godkännanden

CE Mark; CFR 47, Part 15 Class A; RoHS;
UL 508 Industrial Control Equipment

RJ-45 anslutnings Pin
Pin

Funktion

1

TD+

2

TD–

3

RD+

4

-

5

-

6

RD–

7

-

8

-

Mått

MDI och MDIX
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Alternativa anslutningar
Ansluten spänning måste vara i det angivna området och levererar ström som motsvarar energiförbrukningen.
Rekommenderad storlek för fasta kraftledare är 16-20 AWG, och för flertrådiga ledare användes 16-18 AWG.
Nollan (COM) är isolerad från chassit (jord). Ingångsanslutningar är skyddade mot omvänd polaritet.

Vanliga Switch Installationer

Beställningsinformation
Modell

Beskrivning

EISK5-100T

5 ports 10/100 Mbps Skorpion Ethernet Switch

Denna broschyr kommer från:
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