
 Proszę śledzić etapy instalacji, jak poniżej:

Proszę sprawdzić następujące elementy przed montażem, jeśli go brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Przełącznik Ethernet 1szt

Kabel zasilający 1szt

Akcesorium 1szt

Instrukcja obsługi 1szt

1) Wyłącz zasilanie wszystkich urządzeń powiązanych z przed instalacji; w przeciwnym razie urządzenie zostanie uszkodzone;

)

)

4) 

5) 

6) 

2 Podłącz kamery PoE z 1 ~ 8 portów downlink produktu za pomocą kabla Ethernet; 3 Podłącz port uplink 

produktu z NVR lub PC za pomocą kabla Ethernet;

Podłącz zasilacz;

Sprawdź, czy instalacja jest prawidłowa, sprzęt jest w dobrym stanie, połączenie jest stabilne, następnie zasilanie do systemu;

Zapewnienia Sprzęt Ethernet z mocą na może nie działać prawidłowo.

Installaiton Steps

Cecha

1 
2

deska Diagram

Główna funkcja: ;

Zgodność z normami: IEEE 802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.3af / w;

PoE Wyświetlacz: Wsparcie 8 cyfrowy wyświetlacz LED tube zużycie energii maszyna PoE. cały

Maszyna osiąga moc 135W PoE;

Jeden klucz Inteligentny: Wsparcie trzy rodzaje trybów pracy (domyślnie VLAN, CCTV); Ochrona: Wsparcie 

odporność 6kV przepięciami, standardowe badania EFT; Środowisko pracy: wsparcie -10 ℃ ~ 45 ℃ szeroko 

temperatury;

Operacja: Plug & Play, wygodny w użyciu, pulpit wsparcie, instalacje naścienne.

Zapewnienie 8 * 10/100 portów / 1000 Base-T Ethernet (POE), 2 * 1000BASE-X porty SFP

Podanie

Odległość transmisji zależy od źródła i jakości sygnału telewizji kablowej; norma 5e / 6 kabel Ethernet jest wysoce zalecane dla 

osiągnięcia maksymalnej odległości transmisji!

Ogłoszenie

1) Urządzenie musi być połączony z odgromowej uziemienia; w przeciwnym razie poziom ochrony zostanie znacznie zmniejszona; skorzystaj 

powyżej drutu No.20 aby podłączyć zacisk uziemienia;

2) urządzenie wymaga ponownego rozruchu po wyłączeniu telefoniczne zostały wykorzystane.

Powrót Rada 

Nadzorcza przednia

4 口 百兆 以太网 交换机8 portów Gigabit Ethernet PoE

ing i inne okazje.

8 portów Gigabit Ethernet PoE

Dostęp do sieci Ethernet i aplikacje PoE. Zapewnia osiem Gigabit łącza nadawczego, oraz dwa gniazda modułu optycznego Gigabit SFP. Osiem 

portów downlink wspierać 802.3af / przy standardowej funkcji i mocy max 30W PoE pojedynczego portu, Max 135W całej maszyny. Obsługują 

trzy rodzaje trybu pracy (domyślnie, VLAN, CCTV) i wspiera 8 cyfrowego wyświetlacza LED rury zużycia energii urządzenie poliestrowego. To 

może być szeroko stosowany w nadzorze, hoteli, szkół, inżyniera SMB

jest niekontrolowana przełącznik Gigabit Ethernet przeznaczony do 

V1.0     

Jeden klucz inteligentny 

power LED

Gniazdo zasilania

Porty Ethernet PoE

Grunt

8 portów Gigabit Ethernet PoE

Instrukcja obsługi

Ogłoszenie

Kamera IP

AP

AP

Kamera IP

Wyświetlacz zasilania POE

Uplink Port optyczny
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Pozycja Opis

Porty zstępujące 8x10 / 100/1000 Base-T porty ethernet (POE)

Uplink Porty 2x 1000 Base-X SFP port

Sieć Standard Sieć Standard Wsparcie IEEE 802.3 / 802.3u / IEEE802.3ab / IEEE802.3z / IEEE802.3xWsparcie IEEE 802.3 / 802.3u / IEEE802.3ab / IEEE802.3z / IEEE802.3x

Przełącznik Pojemność Przełącznik Pojemność 20Gbps

Packet Forwarding Oceń 14Mpps

Bufor 1M

PROCHOWIEC Lista adresów PROCHOWIEC Lista adresów 4K

Standardowe PoE 802.3af / z (PSE)

PoE Tryb PoE Tryb Koniec rozpiętości

PoE Moc S ostawaPoE Moc S ostawaPoE Moc S ostawaPoE Moc S ostawa 1/2 (+) , 3/6 (-)1/2 (+) , 3/6 (-)1/2 (+) , 3/6 (-)

PoE Wydajność PoE Wydajność Pojedyncze wyjście PoE ≤ 30 W ( 54v DC), cała maszyna wyjście PoE ≤ 135WPojedyncze wyjście PoE ≤ 30 W ( 54v DC), cała maszyna wyjście PoE ≤ 135WPojedyncze wyjście PoE ≤ 30 W ( 54v DC), cała maszyna wyjście PoE ≤ 135WPojedyncze wyjście PoE ≤ 30 W ( 54v DC), cała maszyna wyjście PoE ≤ 135WPojedyncze wyjście PoE ≤ 30 W ( 54v DC), cała maszyna wyjście PoE ≤ 135WPojedyncze wyjście PoE ≤ 30 W ( 54v DC), cała maszyna wyjście PoE ≤ 135WPojedyncze wyjście PoE ≤ 30 W ( 54v DC), cała maszyna wyjście PoE ≤ 135W

PoE wyświetlacz moc PoE wyświetlacz moc Pomoc 8 LED rurki cyfrowego, aby wyświetlić zużycie energii urządzenia PoE

Jeden klucz Inteligentny

Domyślnie: Wszystkie porty mogą swobodnie komunikować

VLAN portów aktualizujące są od siebie odizolowane

Kontrola przepływu Optymalizacja dla portu izolacji: CCTV

Surge Immunity 6kV

ESD OchronaESD Ochrona Kontakt rozładować 6K, 8kV Air Per: IEC61000-4-2Kontakt rozładować 6K, 8kV Air Per: IEC61000-4-2

napięcie wejściowe AC 110V ~ 240V

Pobór energii 5W

Operacja Temperatura Operacja Temperatura - 10 ℃ ~ + 45 ℃- 10 ℃ ~ + 45 ℃- 10 ℃ ~ + 45 ℃- 10 ℃ ~ + 45 ℃

Przechowywanie Temperatura Przechowywanie Temperatura - 40 ℃ ~ + 85 ℃40 ℃ ~ + 85 ℃40 ℃ ~ + 85 ℃40 ℃ ~ + 85 ℃

Operacja Wilgotność Operacja Wilgotność 5% -95% (bez kondensacji)

Wymiary (DxSxW) 245mm × 245 mm x 44 mm245mm × 245 mm x 44 mm245mm × 245 mm x 44 mm245mm × 245 mm x 44 mm245mm × 245 mm x 44 mm

Materiał Metal

Waga 1 kg

连接 接口 

连接 接口

3 4

Parametry produktu są projektem zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

连接 接口

Rozwiązywanie problemów

W przypadku jakichkolwiek problemów z eksploatacji, należy wykonać następujące kroki, aby zrobić rozwiązywania problemów:

Należy upewnić się, czy zostały wykonane zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować urządzenie; Proszę potwierdzić, jeżeli zlecenie jest 

kabel RJ45 zgodnie z EIA / TIA568A lub normami branżowymi 568B;

Zasilanie każdego portu PoE nie więcej niż 30W jest; proszę nie podłączać urządzenia PoE whichexceeds maksymalna zasilacza PoE; 

Proszę wymienić urządzenie awarii jednego z właściwego aby sprawdzić, czy urządzenie jest uszkodzone; Proszę skontaktować się z 

dostawcą, jeśli nadal istnieje kłopot.

Specyfikacja

4 口 百兆 以太网 交换机
8 portów Gigabit Ethernet PoE

kolor pin

biały / zielony

niebieski biały / 

pomarańczowy

biało niebieski

biały / brązowy 

pomarańczowy

brązowy 1 2 3 4 5 6 7 8

kolor pin

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8

biały zielony

zielony, niebieski, biały / 

pomarańczowy

biało niebieski

biały / brązowy 

pomarańczowy

brązowy

EIA / TIA 568A 

EIA / TIA 568B

RJ 45 Making Metoda

Narzędzia do RJ45: zaciskarki drutu, tester sieci. Sekwencja drut RJ45 Wtyczka powinna być zgodna z EIA / TIA568A lub Narzędzia do RJ45: zaciskarki drutu, tester sieci. Sekwencja drut RJ45 Wtyczka powinna być zgodna z EIA / TIA568A lub 

standardu EIA / TIA568B.

1) odpędza się 2 cm warstwę izolacyjną, aby odsłonić 4 pary UTP;

2), oddzielić 4 pary UTP i ich prostowania;

3) są wyrównane 8 oddzielone kawałki kabli na EIA / TIA 568A i 568B na;

4) cięcie kabli zostawić 1,5 cm goły drut i upewnij 8 końce nici są płaskie i zadbane;

5) wkładkowy 8 kabli do wtyczki RJ45, należy, że każdy przewód jest umieszczony w każdej szpilki;

6) Następnie za pomocą zaciskarki przewód do zaciskania RJ45;

7) Czy powyższe 5 kroków ponownie, aby drugi koniec skrętki i upewnij się, że konsekwentne zamówienie kabla między 

dwoma końcami;

8) Za pomocą testera sieci, aby przetestować kabel.

Ogłoszenie

Kiedy wybrać RJ-45 upewnić się, czy jeden koniec jest EIA / TIA568B, drugi koniec powinien być również EIA / TIA568B. Kiedy wybrać RJ-45 upewnić 

się, czy jeden koniec jest EIA / TIA568A, drugi koniec powinien być również EIA / TIA568A.
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