
Kod zamówienia
3635-2120 Viper-208-T8G-TBN

EN 45545-2
Fire Protection

NFPA 130
Fire Protection

Viper-208-T8G-TBN

 • Kompaktowy switch zatwierdzony do aplikacji kolejowych 
z 4 portami Backbone Network

 • Podwójny bypass portów Backbone Network
 • 8x 1Gbps
 • Zaprojektowany i skonstruowany z myślą o ekstremalnych 

warunkach eksploatacji
 • Szeroki zakres certyfikatów wydanych przez akredytowane 

laboratoria zgodnie z normą IEC/ISO 1702
 • Zarządzanie procesem produkcji i jakością wg standardów 

szwedzkich
 • Pracujący pod sprawdzonym systemem operacyjnym WeOS
 • Szeroki zestaw obsługiwanych protokołów i funkcji
 • DHCP (serwer i klient), VRRP
 • Pełne wsparcie normy IEC 61375 (w opracowaniu)
 • Wysoki stopień cyberbezpieczeństwa
 • Obudowa w klasie ochrony IP67

WWW.TEKNISKA.PL

Zarządzalny switch Gigabitowy z 4 portami Backbone Network zgodny z EN50155

Viper-208-T8G-TBN jest zarządzalnym, ośmioportowym, 
gigabitowym switchem routującym przeznaczonym 
dla potrzeb taboru kolejowego, w szczególności  
do zapewnienia działania pokładowej sieci szkieletowej 
pociągu, tzw. Backbone Network. Switch posiada podwójny 
przekaźnik obejściowy (bypass) pozwalający na utrzymanie 
połączeń sieci Backbone Network między wagonami, 
nawet w przypadku wystąpienia awarii zasilania w jednym 
z wagonów. Porty gigabitowe umożliwiają efektywną pracę 
szerokopasmowej sieci szkieletowej, także w złożonych 
topologiach, np pierścienia (ring) oraz może bezpośrednio 
obsługiwać urządzenia końcowe.

Viper został zaprojektowany tak, aby wytrzymać 
ekstremalnie trudne warunki pracy w pociągach, w tym 
narażenie na ciągłe wibracje, zmiany poziomu temperatury, 
wilgotność i środowisko elektryczne wymagające 
wyjątkowej odporności na zakłócenia. Membrana GORE-
TEX® zapobiega kondensacji wilgoci wewnątrz switcha. 
Porty z gwintowanymi złączami M12 zintegrowane są  
z obudową i zapewniają dodatkową odporność na wibracje. 
Wysoki stopień izolacji między wszystkimi interfejsami 
umożliwia bezpośrednie podłączenie Vipera do zasilania 
pomocniczego pojazdu i chroni przed przepięciami.  

Obudowa w klasie szczelności IP67 zapobiega wnikaniu 
wody i pyłu. Zoptymalizowana konstrukcja zapewnia 
wyjątkowo kompaktowe kształty, co w połączeniu z bardzo 
wysokim MTBF daje użytkownikowi pakiet odporności  
i niskich kosztów całkowitych w całym okresie cyklu życia 
urządzenia. Dokładne testy w niezależnych laboratoriach 
potwierdzają zgodność z szerokim zakresem norm, w tym 
z normą EN 50155, gdzie osiągnięta została najwyższa 
klasa zgodności we wszystkich testowanych aspektach. 
Najnowocześniejszy zakład produkcyjny Westermo 
zapewnia jakość każdego egzemplarza poprzez cykliczne
testowanie.
 
System operacyjny WeOS oferuje szeroki zestaw funkcji 
dla sieci IP zapewniających ich elastyczność i odporność, 
np. protokół FRNT z bardzo szybką rekonfiguracją  
i przełączaniem ścieżki awaryjnej w czasie 20 ms.
Funkcja routingu operująca na warstwie trzeciej 
zapewnia komunikację między siecią szkieletową  
a sieciami składowymi w pełni wspierając normę  
IEC 61375, w tym inaugurację sieci zgodnie z TTDP  
i protokół wymiany danych w czasie rzeczywistym TRDP 
(w trakcie opracowania). System operacyjny Vipera 
umożliwia także łatwą aktualizację konfiguracji i tworzenie 
kopii zapasowych.

EN 50121-4 
Railway Trackside

EN 50155
On Board Rail

EN 50121-3-2 
Rolling Stock
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Rysunek wymiarowy

Dimensions 175 x 100 x 72 mm (6.89 x 3.94 x 2.85 in)
Rated voltage 24 to 110 VDC
Operating voltage 16.8 to 143 VDC (14.4 to 154 VDC for 100 ms)

Rated current Max 0.66A at 24VDC, max 0.15A at 110VDC

Power interruption Class S2 (10 ms hold-up) according to EN50155
X1 – X8, Ethernet ports 8 x 1 Gbps ports
Backup and restore port 1 x USB
Console port 1 x RS-232
Operating temperature –40 to +70°C (–40 to +158°F)
Storage & transport temperature –55 to +85°C (–67 to +185°F)
MTBF 360,000 hours (MIL-HDBK-217F-N2, GB, +25°C/+77°F), 564,000 hours (IEC 62380)
Ingress protection IP66 and IP67
Weight 1.5 kg

Dane techniczne
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Grounding point
Screw M5x10

Climate

EN 50155/IEC 60571 class OT4, Railway applications - Electronic equipment used on rolling 
stock, Rapid temperature variations class H2
IEEE 1478 class 1, condition E4 (incl Salt Mist), Environmental conditions for transit rail car
electronic equipment

EMC

EN 61000-6-2, Immunity industrial environments
EN 61000-6-4, Emission industrial environments
EN 50121-4/IEC 62236-4, Railway signalling and telecommunications apparatus
EN 50121-3-2/IEC 62236-3-2 Railway applications – Rolling stock – apparatus
Tested and verified for Class S1, DB EMC Regulation 06, Commodity team Radio 
compatibility inVDB Rev 1.0 (Shunting Radio). Compliant with SBB requirements.
Tested and verified for Class S1, ÖBB Radio compatability in near field in accordance with 
ÖBBInfrastructureEdition 4, Revision 14 (Shunting Radio)
Tested and verified for FCC part 15b class A (CFR 47)

Mechanical
(Shock and vibration)

EN 61373 category 1, class A and B
IEEE 1478 class 1, condition E4, including shock tests 10 g/30 ms and 20 g/11 ms in all 
directions

Insulation
(Coordination and test)

EN 50124-1, Railway applications - Insulation coordination
EN 50155/IEC 60571, Railway applications - Electronic equipment used on rolling stock

Fire protection
EN 45545-2, Fire protection on railway vehicles
NFPA 130, Fire protection for fixed guideway transit and passenger rail system

Zgodność z normami

Specyfikacja: Viper-208-T8G-TBN


