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SWITCHE PoE - technologia jutra
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Switche firmy IPOX to wysokiej jakości urządzenia LAN

wykorzystywane do pracy w rozbudowanych sieciach

dostępowych. Stanowią najnowszą odsłonę zaawansowanych

ść

technologicznie produktów i zapewniają wysoką gwarancję
transmisji wizji obrazu z kamer IP.
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oraz pozwala na przesyłanie obrazu z kamer Full HD

w czasie rzeczywistym przy zachowaniu pełnej płynności.
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Technika oparta na protokole IEEE 802.3 af/at (PoE, PoE+)
umożliwia użytkownikom zasilanie urządzeń peryferyjnych

SWITCHE

SWITCHE STANDARDOWE
NAJWAŻNIEJSZE CECHY
• 4x/ 16x port RJ45 PoE 802af/at (10/100/1000Mbps, Auto MDI/MDX)
• 1x/ 2x port RJ45 UpLink (10/100/1000Mbps)
• Obsługiwane standardy: IEEE802.3/ 802.3u/ 802.3af/ at

• Przesysł sygnału w czasie rzeczywistym przy pełnej płynności
• Zabezpieczenia przed przepięciami 6kV oraz 8kV dla ESD

• Bezpieczna i łatwa instalacja oraz obsługa (plug and play)
Urządzenia funkcjonują w oparciu o sprawdzone technologie
zapewniające nie tylko stabilność, ale i dostęp do nowoczesnych
form wymiany informacji. W zależności od preferowanego rodzaju
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możliwe jest ustanawianie połączeń oraz kompleksowy transfer
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plików za pośrednictwem przewodów ethernetowych i światłowodowych.

SWITCHE TYPU RACK
NAJWAŻNIEJSZE CECHY
• 8x/ 16x/ 24x port RJ45 PoE 802af/at (10/100/1000Mbps Auto MDI/MDX)
• 1x/ 2x port RJ45 UpLink (10/100/1000Mbps)

• 2x port RJ45 UpLink (1000Mbps) / 2x slot SFP (1000Mbps) - Combo
• Obsługiwane standardy: IEEE802.3/ 802.3u/ 802.3af/ at
• Mocowanie RACK w komplecie

• Zabezpieczenia przed przepięciami 6kV oraz 8kV dla ESD
Duża szybkość, zróżnicowana przepustowość oraz elastyczny
zasięg transmisji danych pozwalają dopasować funkcjonalność

przełączników do charakteru istniejącej instalacji. Switche IPOX
zapewniają pełne wsparcie nie tylko dla standardowych urządzeń
sieciowych, ale również nowoczesnych kamer IP dedykowanych
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SWITCHE PRZEMYSŁOWE
NAJWAŻNIEJSZE CECHY
• 4x/ 8x/ 16x/ 24x RJ45 PoE 802af/at (10/100/1000Mbps Auto MDI/MDX)
• 1x/ 2x port RJ45 UpLink (10/100/1000Mbps)
• 2x port RJ45 UpLink (1000Mbps) / 2x slot SFP (1000Mbps) - Combo
• Obsługiwane standardy: IEEE802.3/ 802.3u/ 802.3af/ at
• Zabezpieczenia przed przepięciami 6kV oraz 8kV dla ESD
• Zastosowanie w urządzeniach chipsetów wysokiej jakości

Switche marki IPOX to rozbudowana grupa asortymentowa projektowana

z myślą o realizacji niezawodnych połączeń komunikacyjnych między
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newralgicznymi elementami profesjonalnych systemów przesyłu
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informacji. Niezależnie od docelowego profilu instalacji, switche
INDUSTRIAL

zapewniają szybki i niezakłócony transfer danych z zachowaniem
elastyczności struktur oraz należytego bezpieczeństwa systemu.

Konstrukcja i dane techniczne urządzeń mogą ulec zmianie w dowolnym czasie i bez uprzedzenia.
Producent zastrzega sobie możliwość wystąpienia błędów w druku oraz zmian parametrów technicznych bez uprzedniego powiadomienia.
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