
Media konwerter Gigabit Ethernet
10/100/1000Base-T na 1000Base-SX SC, wielomodowy, odległość
do 550 m, z funkcją autonegocjacji
Part No.: 508544
EAN-13: 0766623508544 | UPC: 766623508544

Features:

 Jeden port 10/100/1000 RJ45 z obsługą połączenia na dystansie do
100m
 Jeden wielomodowy port światłowodowy SC 1000Base-SX obsługujący
maksymalną odległość 550 m
 Obsługa trybu full-duplex, half-duplex oraz autonegocjacji prędkości
sieci
 Funkcja Link Fault Passthrough (LFP) zapewnia łatwą kontrolę sieci
 Obsługa QoS (Quality of Service) - zarządzanie pasmem
 Zgodność z tagowaniem VLAN IEEE 802.1Q
 Architektura przełączania typu „cut-through” i „store and forward”
 Długość fali: 850 nm
 Obsługa ramek Jumbo do 9,2 kB
 Diody LED stanu zasilania oraz sygnału Link/TX na obu portach
 Zewnętrzny zasilacz 5 V DV
 Może działać jako wolnostojące urządzenie lub do zastosowania z
14-slotową Obudową na Media Konwertery, model 507356
 Gwarancja 3 lata

Specyfikacja:

Obsługiwane standardy:
• IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
• IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)
• IEEE 802.3z (1000BASE-X Gigabit Ethernet)
• IEEE 802.3ab (Twisted-pair Gigabit Ethernet)
• IEEE 802.1d (Protokół Spanning Tree)
• IEEE 802.1q (VLAN Tagging)
• IEEE 802.1p (Traffic Prioritization)

Parametry techniczne:
• Media transmisyjne:
- skrętka kategorii Cat5e lub wyższej, UTP/STP, złącze RJ45 10/100/1000Base-TX
- światłowód 1000Base-SX wielomodowy 50/125 µm i 62,5/125 µm
• Złącza:
- 1x port Ethernet RJ45
- 1x port światłowodowy SC duplex
• Zasięg połączenia:
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- 220 m (światłowód 62.5/125 µm)
- 550 m (światłowód 50/125 µm)
- 100 m (skrętka Ethernet)
• Długość fali: 850 nm
• Minimalna moc nadawcza TX: -9 dBm
• Maksymalna siła nadawcza TX: -3 dBm
• Certyfikaty: FCC Class B, CE Mark, RoHS

Diody sygnalizacyjne:
• Zasilanie:
• LINK/ACT dla portu RJ45
• LINK/ACT dla portu światłowodowego
• 1000 Mb/s - wskaźnik szybkości portu RJ45
• 100 Mb/s - wskaźnik szybkości portu RJ45
• Sygnalizacja dla wejścia portu optycznego

Zasilanie:
• zewnętrzny zasilacz 5V DC, 1A

Warunki otoczenia:
• Metalowa obudowa
• Wymiary: 94 x 70 x 26 mm
• Waga: 300 g
• Temperatura pracy: -10 - 55°C
• Temperatura magazynowania: -40° - 70°C
• Wilgotność podczas pracy: 5 - 90%
• Wilgotność podczas przechowywania: 5 - 90%, nieskondensowana

Zawartość opakowania:
• Media Konwerter Gigabit
• Zewnętrzny zasilacz
• Instrukcja użytkownika
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