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מהיר מדריך הפעלה             
  

 
 

 

Cisco 110מתגים לא מנוהלים מסדרה   
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מה באריזה  
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-רכיב לארון תקשורת (אופציונלי)  1גודל    
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-רכיב לארון תקשורת (אופציונלי)  2גודל    
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-התקנה בארון תקשורת   SG110-24 ו- SG110-24HP  
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- התקנה בארון תקשורת  SG112-24  
 

 

 

 

  



110 Series Unmanaged Switches	

הוראות בטיחות להתקנה בארון תקשורת  
 

הוראות בטיחות  - 
ארון תקשורת  

ההוראות הבאות או הוראות דומות להתקנה בארון תקשורת מצורפות להוראות ההתקנה.  

א) טמפרטורה גבוהה של סביבת ההפעלה  אם ההתקנה היא במכלול סגור או מרובה בארונות תקשורת, הטמפרטורה  -
עשויה להיות גבוהה יותר מטמפרטורת החדר. יש לשים לב להבדל זה ולוודא שהתקנת הציוד של סביבת ההפעלה 

) שנקבעה על ידי היצרן.Tmaתהיה בתנאים התואמים לטמפרטורת הסביבה המרבית (  

ב) הפחתת זרימת האוויר  התקנת הציוד בארון תקשורת חייבת להיות בתנאים שלא יפגעו בזרימת האוויר הדרושה  -
ה בטוחה של הציוד.להפעל  

ג) עומס מכני  התקנת הציוד בארון התקשורת חייבת להיות בתנאים שאינם יוצרים מצב מסוכן כתוצאה מעומס מכני לא  -
מאוזן.  

ד) עומס יתר חשמלי  יש להתייחס לחיבור הציוד לרשת החשמל ולהשפעה אפשרית של עומס יתר של המעגלים על  -
שונים. יש להקפיד לשים לב לדירוגים הנקובים על הלוחיות המתאימות של הציוד.החיווט ועל מנגנוני הגנה   

ה) הארקה אמינה  יש להקפיד על הארקה אמינה של הציוד המותקן בארון התקשורת. יש לשים לב במיוחד לחיבורי  -
אספקה שאינם חיבורים ישירים למערכת החשמל (למשל שימוש בשקעים חיצוניים ומאריכים).  
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התקנה על הקיר (אופציונלי)  
 

 

 

 

X.XX=   

SG110D-05, SF110D-05 מ"מ 43   

SF110D-08/08HP/16/16HP, SG110D-
08/08HP  

מ"מ 63  

SF110-16/24, SG110-16/16HP מ"מ 94   
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התקנה על הקיר אם נדרש (המשך)  
 

 

 

 

SF110D-05/08, SG110D-05, SF110D-16/16HP  

מ"מ 7.6=  1 מ"מ 15=  2  מ"מ 4.3=  3  מ"מ 15.7=  4   

SF110D-08HP, SG110D-08/08HP  

מ"מ 7.7=  1 מ"מ 21.8=  2  מ"מ 6.5=  3  מ"מ 17.4=  4   

SF110-16/24, SG110-16/16HP  

מ"מ 8=  1 מ"מ 22.2=  2  מ"מ 6.8=  3  מ"מ 17.6=  4   
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-התקנה על קיר אפשרויות מיקום  
 

הגומי על גבי משטח ישר, או התקן אותו על הקיר באמצעות חריצי ההתקנה על הקיר בלוח התחתון כדי להתקין את המתג, הנח אותו על ארבע רגליות 
של המתג.  

 

 

 

 

כדי להשתמש באפשרות להתקנה על הקיר, בצע את הפעולות הבאות:  
: חבר שני ברגים לקיר באופן שחריצי ההתקנה על הקיר של המתג מיושרים מול שני הברגים.1שלב   

SF110D-05 - מ"מ. 43רחק בין הברגים צריך להיות המ  
SF110D-08 -  מ"מ. 63.5המרחק בין הברגים צריך להיות  
SF110D-16 -  מ"מ. 63.5המרחק בין הברגים צריך להיות  

חריצי ההתקנה על הקיר הם שני חריצים מסומנים בצלבים בלוח התחתון של המתג.  
להתקנה על הקיר.: תמרן את המתג כך שהברגים ייכנסו לשני החריצים 2שלב   
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הפעל את המתג  
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חבר את ההתקנים  
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דירוגי טמפרטורת סביבה  
 

טווח טמפרטורות דגם המתג  

SF110D-05 0° - 50°C  

SF110D-08 0° - 50°C  

SF110D-08HP 0° - 50°C  

SF110-16 0° - 50°C  

SF110D-16 0° - 50°C  

SF110D-16HP 0° - 50°C  

SF110-24 0° - 50°C  

SF112-24 0° - 50°C  

SG110D-05 0° - 50°C  

SG110D-08 0° - 50°C  

SG110D-08HP 0° - 50°C  

SG110-16 0° - 50°C  

SG110-16HP 0° - 50°C  

SG110-24 0° - 50°C  

SG110-24HP 0° - 45°C  

SG112-24 0° - 50°C  
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:110מתגים לא מנוהלים מסדרה   
www.cisco.com/go/110switches  

לתקנות מסדירות ומידע על בטיחות:תאימות   
www.cisco.com/go/110switches  

(תיעוד טכני). Technical Documentation(משאבים), וגלול למטה אל  Resourcesלחץ על הכרטיסייה   
הסכם רישיון למשתמש קצה:  

www.cisco.com/go/eula  
מידע בנוגע לאחריות:  

www.cisco-warrantyfinder.com  
EU lot 26ה בהקשר של תוצאות בדיק  

results-lot26-www.cisco.com/go/eu  
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