
Seria Viper to przełączniki Ethernetowe o bardzo mocnej, odpornej na ciężkie warunki konstrukcji 
przeznaczone do pracy w ekstremalnie trudnych środowiskach. Rodzina produktów Viper spełnia normy 
określone przez obowiązujący w aplikacjach kolejowych standard EN 50155. 

Viper-012 to niezarządzalny, 12 portowy przełącznik Ethernet zaprojektowany tak aby spełnić wszystkie
wymagania rynku pojazdów szynowych. Zwarta i bardzo wytrzymała obudowa pozwala na instalację  
w bardzo ciasnym i nieprzyjaznym środowisku. Ponieważ dla sprzętu mającego pracować w pojazdach 
szynowych jest to krytyczne, Viper został poddany zewnętrznym badaniom potwierdzającym 
zgodność ze wszystkimi standardami wymaganymi przez EN 50155. Systemy pracujące w pojazdach 
szynowych powinny zgodnie z EN 50155 zapewniać niezawodną pracę przez minimum 20 lat, 
dlatego Westermo oprócz wykorzystywania najwyższej jakości komponentów gwarantujących wysoki 
współczynnik MTBF wprowadziło dodatkowe rozwiązania, takie jak obudowa IP67 z membraną Gore-
Tex™ zapobiegającą kondensacji pary wodnej wewnątrz urządzenia. Z uwagi na wstrząsy i wibracje 
występujące w środowisku kolejowym Westermo opracowało obudowę ze zintegrowanymi złączami 
M12 zapewniającą szczelność klasy IP67 przez cały okres użytkowania urządzenia. Standard EN 50155 
wymaga przeprowadzenia obowiązkowych testów wydajności i izolacji urządzenia. Westermo spełnia te 
wymagania, a nawet je przewyższa chcąc sprostać dodatkowym wymaganiom stawianym producentom 
sprzętu wykorzystywanego w systemach sterowania pociągiem.

Przełączniki serii Viper zostały wszechstronnie przetestowane zarówno przez Westermo, jak również przez 
inne certyfikowane ośrodki badawcze. Urządzenia uzyskały ogólnoświatowy certyfikat dopuszczający 
do pracy w ruchomych aplikacjach kolejowych.

VIPER-012
Niezarządzalny przełącznik Ethernet zgodny z EN50155

• Kompaktowe rozwiązanie zatwierdzone do aplikacji kolejowych
• Pełna zgodność z EN50155
• Jeden, uniwersalny model z szerokim zakresem napięcia zasilania 24-110 VDC
• 12 portów 100 Mbit/s
• Zgodność z EN50155 potwierdzona w testach zewnętrznych
• Izolacja galwaniczna, wysoka odporność na przepięcia
• Odporność na pole magnetyczne, niska emisyjność
• Odporność na wstrząsy i wibracje
• Zaprojektowany do długiej pracy w bardzo trudnych warunkach
• Obudowa IP67 z zabezpieczeniem przed kondensacją (membrana Gore-Tex™)
• Zakres temperatury pracy -40°C do +70°C
• Gwintowane złącza M12 zintegrowane z obudową
• Wysoki współczynnik MTBF, 636 000 godzin
• Projekt i wykonanie zgodne z wymaganiami dla sterowania pociągiem
• Testy poprodukcyjne przewyższające wymagania EN 50155
• Każdy przełącznik poddawany testom obciążeniowym i badaniu izolacji
• Produkcja prowadzona zgodnie z IPC-A-610D Klasa 2
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