
PowerPDU 8QS, bir LAN üzerinden kontrol edilebilen ve

ölçülebilen sekiz güç çıkışına (8x IEC-320 C13) sahip bir PDU

(Güç Dağıtım Ünitesi) 'dur. 19" kabinette (1U) kullanılabilir.

Her çıkış web ile NETIO Bulut hizmeti aracılığı veya mobil

uygulama üzerinden ayrı ayrı açılıp kapatılabilir. Open API,

üçüncü taraf sistemlere entegrasyon sağlar. Her iki kanalda

da elektrik ölçümü yapılabilir. Tüm PDU (girişte) ve Çıkış 1 için

ayrı ayrı ölçülebilir. DI (Dijital Giriş) çıkışları kontrol edebilir

veya S0 darbelerini sayabilir ve API aracılığıyla

kullanılabilir.

LAN (Ethernet)

Giriş: IEC-320 C20 110/230V (max 16A)
Çıkış: 8x IEC-320 C13 (max 10A / çıkış)
Elektrik ölçümü: Tüm PDU + Çıkış 1

Open API (10 protokol, M2M API)

Mobil uygulama: NETIO Mobile 2

Servis Sağlayıcı: NETIO Bulut

Sekiz çıkışın her biri ürün web arayüzü üzerinden
bağımsız olarak kontrol edilebilir (açılır/kapanır veya güç
döngüsü ayarı). Çıkışları sırayla açmak için (güç
açıldıktan sonra veya güç geri geldiğinde), her çıkış
için ayrı ayrı bir açılış gecikme aralığı yapılandırılabilir.

Bilgi teknoloji altyapısına sahip güç yönetimi birimleri

(sunucular, KVM (Çekirdek tabanlı sanal makine) ,

yönlendiriciler)

kullanılabilir. Metal bir braket içerir.

NETIO Mobile 2 uygulaması, her bir çı

Mobil uygulama ile bir cihazın
uzaktan kontrolü (LAN/Bulut)

kışı LAN (yerel
ağ) veya NETIO Bulut üzerinden ayrı ayrı kontrol
edebilir. Elektrik prizlerinin uzaktan

NETIO Bulut, priz çıkışlarını herhangi bir yerden Web
kapatılması/açılması veya güç çevrimi

veya Bulut API'si) kontrol etmek için güvenli SSL
hizmeti sağlar.

Birden fazla cihazı kontrol etmek için
merkezi web arayüzü (NETIO Bulut)

Güç açıldıktan sonra kademeli

DI (Dijital Giriş) örneğin bir butona bağlanabilir
veya harici bir elektrik sayacından enerji tüketimini
okumak için bir S0 darbe sayacı olarak kullanılabilir.
Bu durum uygulama programlama arayüzü aracılığıyla
kullanılabilir.

(Neets, Crestron, Control4, RTI, Savant…)AV sürücüleri NETIO cihazlarını profesyonel Ses/Video
sistemlerine bağlanmasını destekler.(Neets, Crestron,
Control4 ve daha fazlası)

Elektriksel değerler tüm PDU (girişte) ve Çıkış1 için 
yüksek doğrulukla ölçülür.

NETIO PowerPDU 8QS

olarak priz çıkışlarını açmak için yapılandırma

Ses/Video sistemleri ve kurulumları için sürücüler

Enerji tasarrufu - Küçük ve orta ölçekli
işletmeler için uygulamalar

OPEN API çeşitli protokoller (http XML/JSON,
Modbus/ TCP, MQTT, SNMP, Telnet ve daha
fazlası...) kullanılarak ağ üzerinden çıkışların kontrol
edilmesini sağlar.

Güç açıldıktan sonra kademeli

NETIO PowerPDU 8QS, 19" kabinette (1U)

https://www.onlinedoctranslator.com/en/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


ÖZELLİKLERİ
8x IEC-320 C13 güç çıkışı
Her çıkış ayrı ayrı açılıp kapatılabilir
Her çıkışı kontrol etme yöntemleri aşağıdaki gibidir:

İnternet tarayıcısı

Mobil Uygulama (NETIO Mobile2)

Open API (10 protokol)

NETIO Bulut

GÜÇ
Güç girişi: IEC-320 C20 (110/230V AC), maksimum

16AGüç çıkışı: 8x IEC-320 C13, her biri maksimum 10A

Her çıkış: Açık/Kapalı (SPST-NO röle, IOC)

ZVS(Sıfır Voltaj Anahtarlama): Evet

Dahili tüketim: 1-3 W

PowerUp State: Prizin varsayılan çıkış durumu

(Açık / Kapalı/Sondurum) olarak ayarlanabilir.

PowerUp Delay:Priz çıkışına enerji vermeden önceki
gecikmeyi ayarlar.

NETIO Mobile 2: Mobil uygulama
NETIO Cloud: Birden çok cihazı kontrol etme hizmeti

LAN 10/100 Mbps (RJ-45)
1 x DI (Dijital Giriş) 12 V DC ile ( max 50 mA)
RJ45 jakındaki LED göstergeler ve M2M LEDi

ZVS (Sıfır Voltaj Anahtarlama): Ani voltaj sıfır
olduğunda röle anahtarlanır.Bu, röle
aşınmasını azaltır ve röle ömrünü uzatır.

Zamanlayıcı işlevi: Her çıkış, zaman çizelgesine
(takvim) göre değiştirilebilir.

Akım [A]
Tüketim [Wh]
Güç [W]
TPF (Gerçek Güç Faktörü)
Hata Payı: <%1

Faz Kayması [°]
Frekans [Hz]
Gerilim [V]
Ters Enerji [Wh]

Open API (protokoller)
JSON over Http
Modbus/TCP
MQTT-flex
Telnet
SNMP (SNMP v1/v3)
XML over Http
HTTP push (JSON / XML)
URL API – HTTP get

PAKET İÇERİĞİ

19" kabinet (1U) metal braketler + vida seti

PowerPDU 8QS: 439 x 41 x 90 mm / 1,3 kg
Desteklenen protokoller: http, DNS, NTP, uPNP,
DHCP, ICMP, TCP/IP

Paket: 514 x 73 x 204 mm / 1,6 - 1,9 kg

KULLANICILAR VE GELİŞTİRİCİLER İÇİN DESTEK Sıcaklık -20 °C ila 65 °C /5A (-20 ila 50 °C /16A.)

NETIO Wiki – geliştiriciler için kitaplık
ANxx Örneklerle uygulama notları
NETIO Sürücüleri – Ses/Video sistemleri için

8 çıkışlı LAN PDU IEC-320 C13. 19" kabinet (1U) montaj için metal bir braket dahildir.
Güç kablosu dahil değildir.NETIO PowerPDU 8QS

8 çıkışlı LAN PDU IEC-320 C13. 19" kabinet (1U) için metal bir braket ve
EU (Europlug) güç kablosu olmak üzere ikisi de ürüne dahildir.

Ağ bağlantılı elektrik prizleri www.netio-products.com

Yalnızca iç mekan kullanımı için (IP30)

NETIO PowerPDU 8QS EU

HKK(Hızlı Kurulum Kılavuzu)

ÖLÇÜLER  / AĞIRLIK

ARAYÜZLER

NETIO PowerPDU 8QS

Sipariş koduna göre güç kablosu

Web arayüzü üzerinden yazılım yükseltmesi

IOC (Bağımsız Çıkış Kontrolü) – Çıkış durumu
yazılım güncellemesinden etkilenmez

NORMLAR: EN 62368, EN 60950, EN61000, EN50581

ÇALIŞMA KOŞULLARI

ELEKTRİK ÖLÇÜMLERİ (Tüm PDU + Çıkış1)


