
PoE Splitter 5 V
Para AXIS T8705 Video Decoder

Um divisor é usado para separar a alimentação elétrica e dados existentes em um cabo Ethernet em dois cabos separados,
os quais podem então ser conectados a um dispositivo de rede que não é compatível com Power over Ethernet (PoE).
O PoE Splitter 5 V é compatível com o padrão IEEE 802.3af e pode ser alimentado por qualquer midspan ou switch PoE
Axis. O splitter pode ser facilmente instalado, sem necessidade de reconfiguração do sistema.

> IEEE 802.3af

> Custos de instalação reduzidos

> Plug-and-play

Folha de dados



PoE Splitter 5 V

Dados e energia
Função Separa dados e energia fornecidos via cabo de rede para

dispositivos de rede sem suporte integrado a PoE

Conectores Entrada de dados e energia: RJ45 blindado
Saída de dados: RJ45 blindado
Saída de energia: conector cilíndrico CC, redondo, 5,5 x 2,5 mm
Cabo: 30 cm (12 pol.) de comprimento

Alimentação Potência de saída: Máx. 12,5 W
Corrente de saída: Máx. 2,5 A a 5 VCC

Entrada 36 – 57 V nominal

Instalação e
gerenciamento

Instalação plug-and-play entre o midspan e o dispositivo de rede

Geral
Condições de
operação

0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
Umidade relativa de 10 – 90% (sem condensação)

Condições de
armazenamento

-25 °C a 65 °C (-13 °F a 149 °F)
Umidade relativa de 5 – 95% (sem condensação)

Aprovações EMC
EN 55024, EN 55032 Classe A, FCC Parte 15 Subparte B Classe A,
ICES-3(A)/NMB-3(A), RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A

Dimensões 28 x 55 x 100 mm (1,1 x 2,2 x 3,9 pol.)

Peso 100 g (0,22 lb)

Garantia Garantia de 3 anos, consulte axis.com/warranty

Responsabilidade ambiental:

axis.com/environmental-responsibility
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