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Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH SFNT 5GT-C - 2891391
Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika.
Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet.
(http://phoenixcontact.pl/download)

Przełącznik ethernetowy do szerokiego zakresu temperatur, pięć portów TP-RJ45, automatyczne
rozpoznawanie szybkości transmisji danych 10/100/1000 Mb/s (RJ45), funkcja autokrosowania, odczyt
priorytetów QoS, możliwość zastosowania blokad portów. Zabezpieczenie lakierem ochronnym umożliwia
użytkowanie w trudnych warunkach.

Opis produktu
Przełącznik FL SWITCH SFN 5GT obsługuje funkcję automatycznej negocjacji dla portów skrętki oraz umożliwia prędkość transmisji
10/100/1000 MBit/s. Możliwa jest również praca w trybie mieszanym w przypadku przyłączenia segmentów o różnych prędkościach transmisji. 
 
 
Charakterystyka przełączania 
- Obsługa wielu adresów 
Przełącznik może zapisać w swojej tabeli adresowania maksymalnie 8192 adresy MAC. 
 
- Quality of Service 
W okresach znacznego nasilenia transmisji pakiety o wysokim priorytecie Q 802.1 i Differentiated Services traktowane są jako priorytetowe.
Przełącznik posiada cztery zintegrowane kolejki priorytetowe. 
 
- Filtrowanie Multicast 
Filtr Multicast blokuje opóźnioną transmisję PROFINET PTCP. Do tego celu stosowane są ramki o adresach docelowych MAC w zakresie
01-80-C2-00-00-02 do 01-80-C2-00-00-0F. Filtr blokuje transmisję LLDP, gdyż opóźnienia PTCP używają tego samego adresu MAC (01-80-
C2-00-00-0E). 
 
- Styk alarmowy 
Przełącznik wyposażony jest styki alarmowe do komunikowania błędów (R1, R2), pozwalające na przekazywanie informacji o awariach. W
przypadku awarii jednego lub obu zasilaczy generowany jest alarm. Dodatkowo alarm generowany może być w przypadku awarii jednego
z połączeń portów. Alarmy dla poszczególnych portów można aktywować za pomocą przełącznika DIP umieszczonego po spodniej stronie
przełącznika sieciowego. Przekaźnik alarmowy jest stykiem rozwiernym. Kiedy nie występują żadne błędy, styk pozostaje otwarty. W przypadku
wystąpienia błędu zaś przekaźnik alarmowy przełączany jest w stan beznapięciowy, co powoduje zamknięcie styku. 
 
- Przełącznik DIP do monitorowania połączeń 
W celu aktywowania alarmu dla danego potu należy ustawić odpowiedni przełącznik w położeniu ON (zał.). W celu wyłączenia alarmu należy
ustawić odpowiedni przełącznik w położeniu OFF (wył.). 
 
Połączenie realizowane jest poprzez zdejmowalne złącze wtykowe COMBICON. US1 i US2 wynoszą 24 V prądu stałego, a GND 0 V prądu
stałego. FE, uziemienie funkcjonalne.

Właściwości produktu

 Wszystkie porty zapewniają szybkość transmisji rzędu 1000 Mb/s

 Wspomaga ramki Jumbo (wielkość ramki do 10 240 bajtów/ramkę)

 Komunikaty z priorytetem QoS (Quality of Service)

 Przełącznik umożliwia dodatkowo ryglowanie kabla i blokowanie portu.

 Styk sygnalizacyjny do diagnozy napięcia zasilania i status połączenia

 Szeroki zakres temperatury pracy (-40 °C ... 75 °C)
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Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH SFNT 5GT-C - 2891391

Dane handlowe
Jednostka opakowania 1 STK

GTIN

GTIN 4055626001104

Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,245 kg

Numer taryfy celnej 85176200

Kraj pochodzenia Tajwan

Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)

Dane techniczne

Informacja

Ograniczenie użytkowania Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja
producenta w zakładce Pobierz

Wymiary
Szerokość 30 mm

Wysokość 130 mm

Głębokość 100 mm

Warunki środowiskowe
Stopień ochrony IP20

Temperatura otoczenia (praca) -40 °C ... 75 °C

Temperatura otoczenia (składowanie/transport) -40 °C ... 85 °C

Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) 5 % ... 95 % (bez kondensacji)

Ciśnienie powietrza (praca) 62 kPa ... 108 kPa (do 4850 m üNN)

Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) 62 kPa ... 108 kPa (do 4850 m üNN)

Interfejsy
Interfejs 1 Ethernet (RJ45)

Liczba portów 5 (Porty RJ45)

Rodzaj przyłącza RJ45

Wskazówka dotycząca rodzaju przyłącza Autonegocjacja i autokrosowanie

Fizyka transmisji Ethernet za pomocą skrętki dwużyłowej i wtyków RJ45

szybkość transmisji. 10/100/1000 MBit/s

Funkcja

Funkcje podstawowe Przełącznik bez zarządzania / autonegocjacja, zgodny z IEEE 802.3,
tryb przełączania Store-and-Forward, z QoS i stykiem alarmowym

Wskaźniki stanu i diagnozowania LED: US1, US2 (redundancyjne zasilanie), połączenie i aktywność dla
każdego portu, alarm (brak mocy, brak połączenia)
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Dane techniczne

Parametr rozległości sieci
Głębokość kaskady Struktura sieciowa, liniowa i gwiazdowa: dowolny

maksymalna długość przewodu (skrętka) 100 m

Napięcie zasilania
Napięcie zasilania 24 V DC (redundantny)

tętnienie resztkowe 3,6 VSS (w dopuszczalnym zakresie napięć)

Zakres napięcia zasilania 10 V DC ... 60 V DC

pobór prądu typowy typ. 223 mA (przy US = 24 V DC)

Pobór prądu maksymalny 547 mA (10 V DC)

udar przy załączaniu 7,2 A (400 μs)

Informacje ogólne
Rodzaj montażu Szyna nośna

Konstrukcja AX Blokowa konstrukcja

waga netto 245 g

Materiał obudowy Aluminium

Normy i przepisy
Emisja zakłóceń EN 61000-6-4

Odporność na zakłócenia EN 61000-6-2:2005

Rysunki

rysunek złączy

US1 GND US2 GND R1 R2

+ – + –

Połączenie jednego zasilacza redundantnego

rysunek złączy

US1 GND US2 GND R1 R2

+

–

Podłączenie jednego zasilania

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 5.1 19030117

eCl@ss 6.0 19170106
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Klasyfikacje

eCl@ss
eCl@ss 8.0 19170106

eCl@ss 9.0 19170106

ETIM

ETIM 5.0 EC000734

ETIM 6.0 EC000734

UNSPSC

UNSPSC 13.2 43222612

Aprobaty

Aprobaty

Aprobaty

UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

Aprobaty Ex

UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

Szczegóły aprobat

UL Listed    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  FILE E 140324

cUL Listed    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  FILE E 140324

cULus Listed      
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