
Andover Continuum

Infinet

A TAC nagy teljesítményű hálózati menedzsmentet biztosít a Continuum CX vezérlőcsaládjával.
A NetControllerek LON technológiára épülő I/O modulokat használnak. A Continuum Infinet
terepi vezérlők önálló DDC vezérlést biztosítanak az épülethez. A Continuum hálózati vezérlők
rendszerkoordinátorként működnek az intelligens elosztott I/O modulokhoz, biztosítva ezzel:

• a hálózati kommunikációt és az integrált globális vezérlést az Ethernet hálózaton
keresztül,

• a teljes programozhatóságot a Plain English programozási nyelv használatával,

• a felhaszálóbarát menüvezérelt interfészt,

• a helyi és távoli riasztást,

• a TCP/IP (internet) protokoll használatát,

•  a programozható RS-232/485 portokat modemekhez, terminálokhoz és
nyomtatókhoz,

• a közvetlen programozható soros kommunikációt más gyártó eszközeivel,

• az opcionális parancssor interfészt,

• a csatlakozást 2 db RS-485 alapú Infinet terepi adatbuszhoz,

• a beépített webszervert,

• a Netcontroller I és Netcontroller II használhatóságát.

Continuum CX9900 tápegység (PSU)
A Continuum CX9900 tápegység 24 VDC tápellátást biztosít a CX9900 NetController (vagy
NetController II) és a kapcsolódó I/O modulok számára. Megtáplálható 120-240 VAC-
val és opcionálisan teljes UPS képesség is rendelhető hozzá. Az akkumulátoros üzemmód
kiválasztásának lehetősége Plain English programozási nyelven keresztül lehetséges. 
Az egységalapra és DIN-sínre is szerelhető, gyorscsatlakozókkal rendelkezik a NetControllerhez
és az I/O modulokhoz. CE megfelelőség.

CX9900 P.S.U. (UPS) akkumulátoros csomag CX99-PSU-BATT

220/240 VAC 50/60 Hz bemenet , 70 VA teljesítmény UPS áramkörrel. 
A csomag tartalmazza a 24 VDC tápegységet, 2 db 12 V 6,5 Ahr tölthető
akkumulátort és a csatlakozókábeleket.

CX9900 P.S.U. (UPS) kábelcsomag CX99-PSU-CABL

220/240 VAC 50/60 Hz bemenet , 70 VA kimenet UPS áramkörrel. 
A csomag tartalmazza a 24 VDC tápegységet és a csatlakozókábeleket
(az akkumulátorok nem részei a csomagnak, 2 db 01-2100-423
szükséges).

CX9900 P.S.U. (UPS nélkül) PS120/240-AC85

220/240 VAC 50/60 Hz bemenet, 50 VA teljesítmény UPS áramkör nélkül.

20 darabos csatlakozócsomag az I/O-khoz 01-0010-840

Ezek a csatlakozók használatosak a NetControllerek, I/O modulok
jobb oldalán. Ötpólusú bedugható csatlakozó a bal oldalon és csavaros
sorkapocs a jobb oldalon.

1 darab csatlakozó a NetControllerhez 01-2050-285

Ezek a csatlakozók használatosak a NetControllerek, I/O modulok bal
oldalán.

Continuum 12 V akkumulátor, 6,5 Ah 01-2100-423

PSU-hoz 2 db akkumulátorra van szükség.

Hálózati vezérlők Tápegységek


