
Silent Angel N16 LPS 16 portos Gigabit Ethernet Switch 

 

A csomag tartalma 

 

N16 LPS, tápkábel, Ethernet kábel, rack szerelvények (2 db felfogató fül, 8 db csavar), 4 db gumi 

láb 

 

Elő/hátlap: 

 

1. Bekapcsolást jelző LED Bekapcsolt állapotban zölden világít 

2. LINK/ACT LED  Világít ha a port csatlakozott, aktív adatkapcsolat esetén villog 

    zöld: 1000 Mbps 

    sárga: 100 Mbps 

3. 1-8    Audio minősítésű GbE Ethernet portok 

    1-es port: csatlakoztassa a LAN (helyi elérésű internet) hálózathoz 

    2-8 port: csatlakoztassa az audio eszközökhöz 

 

4. AC bemenet  100-240V, 50/60Hz táp csatlakozás 

5. Biztosíték   biztosték és biztosíték tartó 

6. Bekapcsoló gomb  AC bekapcsoló gomb 

7. Feszültség választó  Tápfeszültség kiválasztó gomb 

 

Figyelem! 

 

Ha nem hagy elegendő helyet a levegő áramlásához, az tüzet okozhat! Hagyjon legalább 20mm 

helyet a légnyílások mellett a megfelelő légáramlás biztosítása érdekében! 

 

A tűz és az áramütés elkerülése érdekében ne használja az LPS 16-ot esőben vagy nedves 

környezetben és ne érintkezzen folyadékkal. 

 

 

A rack szerelvények felszerelése 

 

A mellékelt csavarok és szerelvények megfelelő pozícióba állításával az N16 LPS szabványos 19"-

os rack szekrénybe szerelhető akár a portokkal (előoldal), akár a tápcsatlakozóval és bekapcsoló 

gombbal (hátoldal) előre nézve. 

 

Tápkábel - táp csatlakozás 

 

Ellenőrizze és szükség esetén állítsa a megfelelő állásba a tápfeszültség kapcsolóját 

 

Tápcsatlakozás - tápfeszültség kapcsoló 

 

 

N16 LPS - Rack 

 

Tápkábel - táp csatlakozás 

 

Csatlakozzon a LAN hálózathoz 

 

1. megoldás - Izolált 1-es zóna és 2-es zóna 

 



1. Zóna 1. port - LAN csatlakozás a Routerből 

1. Zóna 2-8. port - az 1-es Zóna audio eszközei 

2. Zóna 1. port - LAN csatlakozás a Routerből 

2. Zóna 2-8. port - a 2-es Zóna audio eszközei 

 

 

2. megoldás - Linkelt 1-es zóna és 2-es zóna 

 

1. Zóna 1. port - LAN csatlakozás a Routerből 

2. Zóna 1. port - az 1-es Zóna 1-8 portjai 

1. Zóna 2-7. port - Audio eszközök 

2. Zóna 2-8. port - Audio eszközök 

 

 

 


