StreetBOX-TL ZWK
Szafa teletechniczna zbiorczego węzła
telekomunikacyjnego
z wyposażeniem

Wymiary szafy 600x868x394mm (lub 600x868x444mm w wersji dla wyposażenia w modułu MK1) zapewniające pełen dostęp i
przejrzysty układ urządzeń zamontowanych we wnętrzu, elementy montażowe dopasowane do wyposażenia oraz sposobu
organizacji okablowania. Możliwość posadowienia na betonowym fundamencie lub instalacji w wersji wiszącej (MH) na konstrukcji
wsporczej.
Konstrukcja:

 stalowa, wzmacniana szafa wykonana ze stali kwasoodpornej (zapewnia dużą odporność mechaniczną i
trwałość), malowana proszkowo na dowolny ustalony z projektantem kolor RAL,

 przeznaczona do montażu w miejscach narażonych na włamania, uderzenia i wandalizm,
 wykonana w standardzie gotowym do montażu urządzeń rack 19'' co najmniej 10U,
 wyposażona w dwa niepowtarzalne zamki klasy C z zamknięciem 2 punktowym, odporna na uderzenia i
udary mechaniczne. Wyposażona conajmniej w zamki systemowe o klasie odporności na włamanie C,

 wyposażona w listwy grzebieniowe pozwalające na zachowanie
porządku okablowania,

 w wersji wiszącej 3 hermetyczne przepusty Ø42 oraz 1 hermetyczny
przepust Ø48 umożliwiające wprowadzenie okablowania, zapewniając
jednocześnie odseparowanie kabli zasilających od kabli
teletechnicznych.
Szczelność: IP54 z wentylatorem lub IP65 bez zamontowanego wentylatora
(klasa ochrony potwierdzona certyfikatami)
Szafa teletechniczna wyposażona w układy:

 zasilania podstawowego - siłowni telekomunikacyjnych 48-56V/16A,
 zasilania rezerwowego - baterii akumulatorów 40-180Ah,
 grzałki do ogrzewania wnętrza – zasilanie 230V AC,
 wentylatora do chłodzenia wnętrza – zasilanie 24-48V DC,
 elektronicznej czujki wibracyjnej klasy S – sygnalizującej udarowe działanie
na szafę (uderzenia, cięcie, wiercenie),

 alarmowego sygnalizatora akustyczno-optycznego – załączanego w czasie
nieautoryzowanego otwarcia szafy (sygnalizacja włamania),

 specjalizowanego modułu nadzoru - zarządzania szafą w zakresie
sterująco-kontrolno-pomiarowym,

 zasilania awaryjnego modułu zarządzania szafą,
 specjalizowanego kontrolera zasilania sieciowego szafy,
 gniazda serwisowego 230VAC.
do 10 lat gwarancji
Na etapie produkcji szafy następuje jej kompletne wyposażenie, konfiguracja, sprawdzenia,
pomiary oraz testy. Do urządzenia producent dołącza DTR, wyniki badań i testów
zamontowanego wyposażenia, Certyfikaty CE, Fabryczny Certyfikat Jakości Produktu oraz
kartę gwarancyjną produktu.
C i ą g l e d o s k o n a l i m y n a s z e p r o d u k t y, z a s t r z e g a m y w i ę c p r a w o d o z m i a n
danych technicznych prezentowanego ur ządzenia bez uprzedniego
powiadomienia. Data ostatniej aktualizacji : 2017.09.20

StreetBOX-TL ZWK

Szafa teletechniczna zbiorczego węzła telekomunikacyjnego

Moduł nadzoru zarządzania szafą

Moduł nadzoru zarządzania obudową w zakresie sterująco-kontrolnopomiarowym posiada m.in. następujące funkcjonalności:
Sterowania grzałką i wentylatorem w czasie rzeczywistym na podstawie
pomiarów wykonanych przez czujnik temperatury i wilgotności,
umożliwiające zaprogramowanie i kontrole optymalnych warunków pracy
zamontowanych urządzeń niezależnie od warunków zewnętrznych,
Ustawienia progów alarmowych informujących poprzez email lub SNMP o
przekroczeniu
dopuszczalnych
warunków
temperatury
pracy
zamontowanych urządzeń,
Ustawienia reguł, które zapewniają automatyczne restartowanie zasilanych
urządzeń sieciowych w przypadku zawieszenia się urządzenia i braku
połączenia sieciowego
Wykonywania pomiarów w czasie rzeczywistym:

 prądu w obwodach zasilania niskiego napięcia DC oraz sygnalizowania
obecności napięcia AC,

 napięcia zasilania w obwodach niskiego napięcia DC oraz





sygnalizowania obecności napięcia AC,
temperatury zewnętrznej otoczenia obudowy,
temperatury wewnętrznej panującej w obudowie,
wilgotności wewnątrz obudowy,
stanu bezpotencjałowego wejścia kontrolnego NO-NC

Kontroler zasilania sieciowego szafy
Automatyczny kontroler zasilania sieciowego, w przypadku zaistnienia
warunków do zadziałania a następnie wyłączenia WRP (wyłącznik
różnicowo prądowy) , dokonuje kontroli obwodu za WRP stanowiącym
zabezpieczenie obwodów elektrycznych zasilania szafy , a następnie
samoczynnego automatycznego ponownego załączenia WRP do pracy.
Pomiar i
ponowne samoczynne załączenie nastąpią 5-krotnie w
przypadku każdorazowego zadziałania WRP. Po 5-krotnym nieudanym
załączeniu kontroler pozostawi niezałączony WRP i umożliwi zdalne
ręczne za pomocą aplikacji lub programowe automatyczne załączenie w
czasie podtrzymania zasilania przez awaryjne źródło zasilania oraz
umożliwi połączenie z modułem zarządzania szafy i przekaz informacji w
zakresie:

 braku napięcia zasilania sieciowego (przed WRP),
 zadziałania WRP i stanu wyłączenia WRP w szafie po 5-krotnej próbie
automatycznego wyłączenia.
Kontroler zasilania sieciowego powoduje automatyczną kontrole obwodu
zasilania i dokonuje samoczynnego załączenia WRP w przypadku
ustąpienia przyczyny zadziałania WRP w obwodach zasilania. Wymagana
funkcjonalność co do zasady obniży koszty utrzymania i serwisu. Kontroler
zasilania sieciowego wraz z WRP – poprzez moduł zarządzania szafy
zapewnia automatyczne przekazanie danych do nadrzędnej aplikacji
systemu monitoringu o braku zasilania sieciowego oraz zadziałaniu WRP i
konieczności wykonania czynności serwisowych w zakresie naprawy
obwodów zasilania, przed lub za zabezpieczeniem głównym szafy.

Sterowania w oparciu o dane interfejsów pomiarowych:

 co najmniej 4 kanałami zasilania niskiego napięcia 230V,
 co najmniej 2 kanałami niskiego napięcia do 120V
Sterowania w oparciu o źródło i zegar czasu:

 synchronizacja z serwerem czasu NTP,
 sterowanie wyjściami w oparciu o logikę czasu i stanu wejścia oraz na


podstawie danych z obwodów pomiaru napięcia, temperatury i prądu,
pomiar czasu pracy urządzenia od włączenia zasilania

Zasilanie modułu: przez port Eth - PoE oraz ze źródła napięcia stałego w
zakresie Uzas – 8-28V DC, pobór mocy: max 1W
Temperatura pracy: -40°C do +50°C
Komunikacja:

 interfejs komunikacji: 1-wire,
 interfejs sieciowy: minimum - Ethernet 10Mbps,
 obsługa SNMP na poziomie przekazu danych on-line o stanie interfejsów
pomiarowych wejść i wyjść modułu z możliwości sterowania,

 interfejs www do zarządzania modułem
Konstrukcja umożliwiająca montaż na szynie TS35.

Moduł nadzoru szafy umożliwia zdalne (z wykorzystaniem snmp lub
poprzez wbudowaną stronę WWW) dokonanie odczytu:









Pakiet bateryjnego zasilania awaryjnego
Dla podtrzymania pracy urządzeń węzła komunikacyjnego MK1 stosowane
są baterie akumulatorów o pojemności dobranej w przedziale od 40 do
180Ah, Pojemność baterii niezbędną dla zapewnienia zasilania
awaryjnego WK na okres np 24 godzin dobiera sie na podstawie
zestawienia mocy urządzeń stanowiących wyposażenie szafy oraz
urządzeń zasilanych z obwodów zasilania szafy dostarczanego przez
odbiorcę.
Dla podtrzymania pracy urządzeń węzła komunikacyjnego MK2
zastosowana zostanie bateria akumulatorów o pojemności dobranej w
przedziale od 40 do 120Ah, Pojemność baterii niezbędną dla zapewnienia
zasilania awaryjnego WK na okres 24 godzin dobiera się na podstawie
zestawienia mocy urządzeń stanowiących wyposażenie szafy oraz
urządzeń zasilanych z obwodów zasilania szafy dostarczanego przez
odbiorcę.
Opcjonalnie istnieje możliwość dodatkowego wyposażenia ZWK w moduł
zasilania fotowoltaicznego (FV) o mocy 200 do 2000W (w zależności od
potrzeb) , który w czasie braku napięcia zasilania sieciowego pozwoli na
podtrzymanie zasilania oraz naładowanie akumulatorów do pracy na czas
po zmroku.

napięcia zasilania stałego wyposażenia,
temperatury wewnątrz szafy,
wilgotności wewnątrz szafy,
stanu drzwi i obudowy,
wartości chwilowej prądu pobieranego z obwodu głównego zasilacza,
pomiaru napięcia na zaciskach akumulatora,
pomiaru czasu rzeczywistego czasu podtrzymania zasilania awaryjnego
dla ZWK

 chwilowego wyłączenia i ponownego załączenia własnego zasilania i
zasilania innych urządzeń wchodzących w skład wyposażenia szafy
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Moduł węzła komunikacyjnego – MK1

Moduł węzła komunikacyjnego – MK2

Moduł węzła komunikacyjnego MK1 przeznaczony jest do stosowania jako
zbiorczy węzeł komunikacyjny współpracujący z węzłami lokalnymi, a jego
rdzeń stanowi najwyższej jakości przemysłowy, zarządzalny przełącznik
sieciowy warstwy 3 CISCO IE 5000 (IE-5000-12S12P-10G).

Moduł węzła komunikacyjnego MK2 przeznaczony do stosowania jako
lokalny węzeł komunikacyjny współpracujący z węzłami zbiorczymi, a
jego rdzeń stanowi wysokiej jakości przemysłowy, zarządzany
przełącznik sieciowy warstwy 2 lub 3.

Charakteryzuje się następującymi parametrami:
 Montaż w Rack 19’’ 12 portów GbE HPoE, 12 Portów GbE SFP, 4 Porty
10GbE SFP+

Przełącznik IE-2000-16PTC-G-E charakteryzuje się następującymi
parametrami:
 16x port 10/100Base-T Ethernet w tym 4 porty PoE
 dwa porty gigabit combo: SFP (100Mbps i 1Gbps) lub RJ45 uplink
 podwójne wejście zasilania DC umożliwiające zasilanie przełącznika
napięciem z przedziału od 12–56 V DC z dwóch niezależnych źródeł
napięcia, dwa wejścia alarmowe















1GB DRAM
256-MB pamięci flash
1GB gniazdo karty flash SD
Mini-USB – gniazdo
RJ45 – przyłącze konsoli
GPS wejście anteny GPS ( wraz z anteną ) licencjami i
oprogramowaniem do obsługi
wejścia alarmowe I/O wraz z licencjami i oprogramowaniem obsługi
TOD interfejs wraz z oprogramowaniem dodatkowym do obsługi RS422 1
PPS, IRIG-B TTL lub IOS-8601 i NMEA Time-of-Day suport
Przenoszenie pasma ( Forwarding Bandwidth ): 64Gbps
Przełączanie pasma (Switching Bandwidth): 128Gbps
Forwarding Rate: 95Mpps
Liczba vlanów: 1005
Layer 2 Multicast - IGMPv1, v2, v3 Snooping, IGMP filtering, IGMP
Querier

 Layer 3 – statyczny routing IPv4
 Przemysłowy Ethernet - CIP Ethernet/IP, Profinet v2, IEEE 1588 PTP v2
Default Profile, CIP Time Sync, NTP to PTP Translation
 Temperatura pracy : -34°C do +70°C
 MTBF: 390.190 godzin
 Dostarczona - licencja wsparcia technicznego producenta przez okres
gwarancji
 Zasilanie przełącznika napięciem z przedziału od 18–75 V DC.
 Do wyposażenia modułu dołączana jest przełącznica optyczna 12/24 lub
48 włóknowa.

 przemysłowy standard zasilania Ethernet (PoE)
 zużycie energii : przełącznik 21-30 W, + energia zaplanowana i
potrzebna do zasilania urządzeń pobierających zasilanie i
podłączonych do portów PoE.
 gniazdo karty flashSD, porty konsoli zarządzania - RS232 oraz złącze
mini-USB




















zgodność ze standardami przemysłowymi potwierdzona certyfikatami
pamięć 256 MB DRAM typu ECC
IEEE 1588v2 FPGA
64MB wbudowanej pamięci flash
routing warstwy 3 dla IPv4 i IPv6
przemysłowy standard PoE - PoE (IEEE 802.af) i PoE+ (802.3at)
obsługa standardów komunikacji przemysłowej: EtherNet/IP (CIP)
iPROFINET MRP (IEC 62439-2)
przenoszenie pasma ( Forwarding Bandwidth ): 3.8Gbps
przełączanie pasma (Switching Bandwidth): 7.6Gbps
Forwarding rate: do 5.66Mpps
Egress buffer: 2MB
Unicast MAC addresses: 8000
Internet Group Management Protocol (IGMP) multicast groups: 255
Liczba VLAN (VLANs): 1000
IPv4 routing: 3500 routes, IPv6 routing: 1750 routes
praca w środowisku o wilgotności : 5% to 95% bez kondensacji
temperatura pracy: -40°C do +70°C (przy wentylowanej obudowie )
oraz -40°C do +60°C (bez wentylacji obudowy )
Średni czas pomiędzy awariami: 374.052 godzin (42,7 lat )
5 letnia gwarancja producenta urządzenia - ograniczona warunkami
użytkowania, dostarczona - licencja wsparcia technicznego
producenta przez okres gwarancji

Do wyposażenia modułów MK1/2 dołączana jest
przełącznica optyczna 12/24 lub 48 włóknowa
Moduły węzła komunikacyjnego pozostaną
skonfigurowane i wstępnie lub docelowo
zaprogramowane już na etapie produkcji szafy
Na etapie produkcji szafy następuje jej
kompletne wyposażenie, konfiguracja,
sprawdzenia, pomiary oraz testy. Do
urządzenia producent dołącza: DTR, wyniki
badań i testów zamontowanego wyposażenia,
Certyfikaty CE, Fabryczny Certyfikat Jakości
Produktu oraz kartę gwarancyjną produktu
wyposażenie na zdjęciu jest
przykładowym i nie odzwierciedla
docelowej konfiguracji zamawianej
przez użytkownika
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MK
2

MK 2

Lokalny ring optyczny

Do urządzeń typu:
Wifi
Bluetooth
Kamery IP
VMS
WIM
stacja meteo
sensor drogowy
licznik ruchu
kontroler
oświetlenia itp.

1-4 x 802.3at-2009

Szafa Teletechniczna StreetBOX-TL_ZWK
z modułem węzła komunikacyjnego MK 2
FO

MK
2

Moduł węzła komunikacyjnego
MK 2
ETH

230 VAC

Kontroler
zasilania
sieciowego
szafy

lokalny ring
optyczny

Układ nadzoru i
zarządzania szafą

48VDC

230 V AC

MK
2

MK
2

MK
2

MK
2

MK
2

Siłownia prądu stałego
230 VAC / 48 VDC

230 V AC
48V DC

Bateria
akumulatorów

Do przyłącza
energetycznego
230 V AC

48V DC

Fotowoltaiczny
kontroler
zasilania
( opcja )

MK
2

...

MK 1

MK 1

Magistralny ring optyczny

1-4 x 802.3at-2009

MK
2

FO

Moduł węzła komunikacyjnego
MK 1
ETH

Układ nadzoru i
zarządzania szafą

MK
2

MK 1

48VDC
230 VAC

230 V AC

230 V AC
Do przyłącza
energetycznego
230 V AC

Szafa Teletechniczna StreetBOX-TL_ZWK
z modułem węzła komunikacyjnego MK 1

Kontroler
zasilania
sieciowego
szafy

lokalny ring optyczny

Do urządzeń typu:
Wifi
Bluetooth
Kamery IP
VMS
WIM
stacja meteo
sensor drogowy
licznik ruchu
kontroler
oświetlenia itp.

Siłownia prądu stałego
230 VAC / 48 VDC
48V DC

Bateria
akumulatorów

48V DC

Fotowoltaiczny
kontroler
zasilania
(opcja)

Magistralny ring
optyczny

MK
2

MK 1 - Szafa Teletechniczna z modułem węzła komunikacyjnego MK1
MK 2 - Szafa Teletechniczna z modułem węzła komunikacyjnego MK2
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Opcje zamówienia wyposażenia (znaczenie symboli)

rodzaj
rozmiar obudowy
W×S×G
[mm]

moduł
komunikacyjny
Opcje wyposażenia w/g typu obudowy (ilościowe)

inne opcje*

zas. awaryjne mod. kom.

obudowa

C1

C2

C3

C4

MK1

–

●

–

●

MK2

●

●

●

●

MK3

●

●

●

●

BAT40

●

●

●●

●●

BAT80

●

●

●●

●●

BAT120

–

–

●●

●●

BAT180

–

–

●●

●●

obudowa niewentylowana, IP65

●

●

●

●

montaż wiszący

●

●

●

●

wziernik do licznika

●

●

●

●

izolacja term.

●

●

●

●

dodatkowe zasilanie
fotowoltaiczne

●

●

●

●

zasilanie
awaryjne
d

C1

600 × 868 × 394

C2

600 × 868 × 444

C3

1100 × 868 × 394

C4

1100 × 868 × 444

M1

MK1 - zbiorczy węzęł kom.

M2

MK2 - lokalny węzeł kom.

M3

MK3 - radiowy węzeł kom.

B1d

BAT40

- pojemność 40Ah, 48V

B2d

BAT80

- pojemność 80Ah, 48V

B3d

BAT120 - pojemność 120Ah, 48V

B4d

BAT180 - pojemność 180Ah, 48V

CC

obudowa niewentylowana, IP65

MH

montaż wiszący

SG

wziernik do licznika

TI

izolacja termiczna

FVx
x

przeznaczenie / opis / wartość

– parametr opcjonalny, oznacza podwojenie ilości wskazanego
wyposażenia w zamówieniu (dostępność zależna od rozmiaru
obudowy)

inne opcje

*) opcje dostępne rozłącznie

symbol

dodatkowe zasilanie fotowoitaiczne

– moc ogniwa [W] możliwe wartości: 200, 500, 1000 i 2000

przykłady:

 StreetBOX-TL-ZWK-C1-MK2-B2
 StreetBOX-TL-ZWK-C4-MK1-B3d-MH-TI-FV500
Składając zamówienie/zapytanie, należy dodać odpowiednie symbole do
nazwy i typu szafki, oddzielając je minusem/myślnikiem.
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