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CZ**

 

Vlastnosti: 
 

· 9 portů 10/100 Mb/s 
· 8 portů PoE (přenos dat a napájení)  
· 15,4W pro každý port PoE, obsluha zařízení 

shodných se standardem IEEE802.3af 
· Obsluha funkce auto-learning a auto-aging MAC 

adres MAC (panel velikosti 1K) 
· Optická signalizace 

· Napájecí zdroj typu desktop PSD 480250 
48VDC/2,5A/120W max. je v soupravě 

· Doplňkové příslušenství připevňovací plechy 
· Záruka – 2 roky od data výroby 
 

 

Pulsar ®

 POPIS

S98 je 9- portovým switchem PoE určeným pro napájení IP kamer pracujících ve standardu IEEE 802.3af. 
Switch na portech 1 až 8 vlastní funkce automatické detekce zařízení napájených standardem PoE. Port označený 
jako UPLINK slouží k připojení dalšího síťového zařízení. Na předním panelu se nachází signalizace pracovního 
stavu zařízení zrealizována na LED diodách (popis se nachází níže v tabulce). 
Technologie PoE zaručuje síťové spojení a snižuje náklady na instalování, přičemž odstraňuje potřebu přivedení 
osobitného napájecího kabelu pro každé zařízení. Kromě kamer tímto způsobem můžou být napájeny síťová 
zařízení, které využívají tuto technologii např. IP telefon, access point, router.

Porty 9 portů 10/100Mb/s (8 x PoE + 1 x UPLINK)                                                                                              
s automatickým určováním rychlosti spojení, automatickým krosováním Auto 

MDI/MDIX) 
Napájení PoE IEEE 802.3af (porty 1÷8),  48VDC / 15,4W pro každý port *  

využívány páry 4/5 (+), 7/8 (-) 
Protokoły, Standardy IEEE802.3, 802.3u, 802.3x  CSMA/CD, TCP/IP 

10BASE-T: 14880pps/port Rychlost přesměrování 

100BASE-TX: 148800pps/port 

Přenos 1,6Gbps 
Metoda přenosu Store-and-Forward 
Optická 
signalizace práce 

Napájení switchu; 
Link/Act; 

PoE Status 
Napájení 90 ÷ 264VAC 50÷60Hz / 2,5A  230VAC 

Napájecí zdroj typu desktop PSD 480250 48VDC/2,5A/120W max. 
Pracovní podmínky Teplota -10°C ÷ 40°C,  

Poměrná vlhkost 5% - 90%, bez kondenzace 
Rozměry (V x H x D) 190 x 28 x 115 [mm] 
Doplňkové 
příslušenství 

připevňovací plechy k podkladu 

Hmotnost netto / brutto 1,27/1,50kg  
Třída ochrany    
EN 60950-1:2007 

II (druhá) 

Teplota skladování -20°C ÷ 60°C 
Deklarace, záruka CE,  2 roky od data výroby 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY

* uvedená hodnota 15,4W pro port je maximální hodnotou. Při úplném obsazení portů PoE souhrnný proudový výkon nesmí
   překročit 96W.
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Příklady zapojení


