
Switch PoE GR-SW42 plug&play

Najważniejsze cechy switcha PoE GR-SW42

GR-SW42 to 6-portowy switch sieciowy przeznaczony do 
współpracy z wideodomofonami Greon, kamerami IP-CCTV oraz 
wszelkimi innymi urządzeniami działającymi w standardzie IEE 
802.3af/at.

GR-SW42 to niezarządzalny przełącznik zapewniający przesył 
danych i zasilania za pośrednictwem pojedynczego kabla 
sieciowego wykorzystując technologię Power over Ethernet. 
Wyposażony jest w 6 portów pracujących z wydajnością 
10/100Mbps, 4 porty wspierają technologię PoE w standardzie 
IEE802.3af/at (max15.4W). Funkcja auto-sensing wykrywa 
urządzenia kompatybilne z PoE, zatem nie istnieje ryzyko 
uszkodzenia niekompatybilnych urządzeń. Dodatkowym 
zabezpieczeniem jest funkcja priorytetowania portów, która 
zapobiega przeciążeniom switcha. Łączna moc zasilania PoE dla 
wszystkich 4 portów wynosi 60W. GR-SW42 jest urządzeniem 
plug&play-  nie wymaga dodatkowej konfiguracji.

Wykrywa urządzenia kompatybilne z PoE.

FUNKCJA AUTO-SENSING

GR-SW42

Producent: ELFON 30-727 Kraków ul. Pana Tadeusza 4 | tel.: +48 12 292 48 70, +48 12 292 48 71
Gwarancja: Producent udziela standardowej gwarancji produktowej na 2 lata.

Urządzenia współpracujące
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Panele GR-OS1 GR-OS2

Moduły dodatkowe GR-PE-8-0 GR-PE-2-2

4 x PoE 100Mbit
2 x  Uplink 100Mbit
standard IEEE802.3af/at
maksymalna odległość transmisji portów PoE do 250m

przepustowość 1.2 Gbps
zasilacz typu desktop 60W
plug&play - nie wymaga dodatkowej konfiguracji
wymiary: 125 x 75 x 27 mm

GR-IS1-WA(BA) GR-IS11-WA

GR-OS3 GR-OS5 GR-OS6 (-P) GR-OS8 (-P)

Switch posiada 4 porty PoE 100Mbit i 2 porty  Uplink  
100Mb

Zasilacz typu desktop 60W

6  PORTÓW

ZASILANIE

system GREON IP

Model ten wyróżnia się dodatkowymi funkcjami, które możemy włączać za pomocą umieszczonych na obudowie przełączników:

AI VLAN-  izoluje od siebie porty PoE zwiększając wydajność sieci, przydatne przy współpracy z kamerami IP-CCTV
AI Extend-  zwiększa maksymalną odległość transmisji portów PoE do 250m
AI Power-  switch potrafi wykryć czy zasilane urządzenie zawiesiło się i wykonuje reset poprzez chwilowe odcięcie zasilania
AI QoS-  nadaje priorytet pakietom wideo w sytuacjach kiedy switch jest przeciążony aby zapewnić płynny obraz
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