
DIGITUS Professional Iniektor PoE+, 802.3at, 30 watów

DN-95103-2
EAN 4016032375951

Zasilacz PoE+ DIGITUS, 802.3at 10/100/1000 Mbps Output max.
48V, 30W

Dzięki iniektorowi PoE Digitus zminimalizujesz ilość kabli przy instalacji
urządzeń obsługujących PoE, jak np. kamer sieciowych IP.  Zasilanie
urządzeń – zarówno danymi, jak i prądem elektrycznym – następuje
tylko poprzez jeden kabel Ethernet. Dzięki temu nie ma potrzeby
układania osobnego kabla zasilającego, a sieć można rozbudować
także tam, gdzie nie ma przewodów elektrycznych i gniazd wtykowych.
Iniektor jest całkowicie kompatybilny ze standardem IEEE802.3at i
dostarcza 30 watów mocy wyjściowej.

Zredukuj ilość kabli do punktów dostępowych sieci
bezprzewodowych, telefonów IP i innych urządzeń PoE!

• Zgodność ze standardami 802.3at PoE+ i 802.3af PoE
• Proste połączenie kabla zasilającego i kabla danych w jednym kablu
• Rozbuduj sieć tam, gdzie nie ma przewodów elektrycznych i gniazd

wtykowych
• Nie ma konieczności przeprowadzania konfiguracji

• Obsługuje wszystkie urządzenia PoE (np. punkty dostępowe,
telefony VoIP oraz kamery IP) zgodne z IEEE 802.3af

• Zasięg transmisji wynosi do 100 m – a z dodatkowym
przedłużaczem PoE nawet do 400 m

• Zużycie własne (pełne obciążenie): 7.0W maks.
• Wejście:  1 x RJ-45 (dane)
• Wyjście: 1 x RJ-45 (prąd&dane)
• Wyjście danych: 100/100/1000 Mbit/s Gigabit
• Moc wyjściowa: 30 watów
• Napięcie wyjściowe: 48 V DC
• Zakres temperatury roboczej: -5 °C do +40 °C
• Wymiary: 140 mm x 63 mm x 32,5 mm
• Waga: 200 g
• Wyjœcie dysponuje ograniczeniem pr¹dowym, bezpiecznikiem

zwarciowym oraz systemem automatycznego wykrywania i
klasyfikowania urz¹dzeñ koñcowych.

Lieferumfang

• Iniektor PoE
• QIG (krótka instrukcja instalacji)

Logistische Daten

Anzahl
(Stück)

Gewicht
(kg)

Tiefe
(cm)

Breite
(cm)

Höhe
(cm)

cm³

Karton-VPE 40 16,20 53,00 35,00 31,00 57.505,00

Innen-VPE 1 0,41 16,50 13,80 5,00 1.138,50

Einzel-VPE 1 0,41 16,50 13,80 5,00 1.138,50

Netto einzeln ohne VP 1 0,20 14,00 6,20 3,20 277,76
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Weitere Anwendungsbilder:
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