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Lehetőségek tárháza: PoE+ technológia full 

Gigabit teljesítménnyel  

Moxa full Gigabit Ethernet switchek 25% kedvezménnyel* 

Ha egy hálózat képes támogatni mind a PoE+ és a Gigabites hálózatot, akkor a 

kettő kombinációja lehetővé teszi olyan alkalmazások telepítését, amelyekre 

korábban nem is gondolhattunk. Talán nem egyértelmű a két technológia 

együttes használatának relevanciája, mégis, ha az újabb gigabites IP kamerák 

vagy 802.11n szabványt támogató WiFi eszközökre gondolunk, a sávszélesség-

igény megköveteli a gigabit technológia alkalmazását.  

  EDS-G205A-4PoE sorozat: Jellemzők és előnyök 

 5db Gigabit Ethernet port 

 IEEE 802.3af/at, PoE/PoE+ szabványok támogatása 

 Akár 30W kimenet PoE portonként 

 24/48V DC rugalmas és redundáns tápbemenet 

 Intelligens energiafogyasztás felismerés és besorolás 

 Intelligens PoE túlfeszültség és rövidzárlat elleni védelem 

 -40 és 75°C közötti működési hőfoktartomány (T modellek) 

Termék Leírás Listaár 
Kedvezményes 

ár 

EDS-G205A-4PoE 

Nem menedzselhető Gigabit PoE 

switch 4 PoE 10/100/1000BaseT(X) 

porttal, 1 1000BaseT port, 0 - 60°C 

131 100Ft 98 300Ft 

EDS-G205A-4PoE-T 

Nem menedzselhető Gigabit PoE 

switch 4 PoE 10/100/1000BaseT(X) 

porttal, 1 1000BaseT port, -40 - 

75°C 

144 100Ft 108 100Ft 

EDS-G205A-4PoE-

1GSFP 

Nem menedzselhető Gigabit PoE 

switch 4 PoE 10/100/1000BaseT(X) 

porttal, 1 1000BaseX (SFP slot) 

port, 0 - 60°C 

139 900Ft 104 900Ft 

EDS-G205A-4PoE-

1GSFP-T 

 

Nem menedzselhető Gigabit PoE 

switch 4 PoE 10/100/1000BaseT(X) 

porttal, 1 1000BaseX (SFP slot) 

port, -40 - 75°C 

153 800Ft 115 400Ft 

*Áraink forintban, Áfa nélkül értendőek, a kedvezményes áraink 2012.11.12.-ig érvényesek, más 

kedvezményekkel nem vonhatóak össze. 
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A Gigabit és a PoE+ akkor működnek optimálisan, 

ha olyan csomagban érkeznek, amelynek 

erőteljes, biztonságos és egyszerű a használata. A 

Moxa EDS G205A-4PoE Ethernet switch Gigabit és 

PoE+ teljesítményt is kínál, az innovatív smart PoE 

LED-eknek köszönhetően pedig a hálózati 

mérnököknek elég csak a switchre pillantaniuk, és 

máris információt kapnak a PoE hálózati 

állapotáról. A választható és egyben redundáns 

24/48V DC tápbemenet által nagyobb 

rugalmasság érhető el a tápellátásban is. A 

G205A-4PoE támogatja a jumbo keretet akár 9,6 

kbyte-ig, ezáltal a hálózat a legtöbbet nyerheti ki a 

Gigabit sávszélességből, a broadcast storm 

védelem segítségével pedig kivédhető a hálózat 

túlterhelése. 

 

 

Bővebb információ: 

http://kampany.moxa.hu/PoE/ 
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Ön tudta... 

…hogy a Power over Ethernet 

switchek esetében a 24V DC 

táplálás kiemelkedő előnyökkel 

rendelkezik? Képzelje csak el, 

hogy egy ipari szekrényben 

elhelyezett 24V-ról táplálható 

eszközei (PLC-k, távoli I/O-k, 

kommunikációs eszközök, stb.) 

és a 24V-os tápegység mellé 

nem szükséges még egy újabb, 

48V-os tápegységet is 

telepíteni, így Ön költséget és 

helyet tud megtakarítani! 

 

És azt, hogy... 

A PoE injektorok és leválasztók 
(splitterek) lehetővé teszik, hogy a 
meglévő Ethernet infrastruktúrát ne 
kelljen teljes egészében lecserélni, 
hanem mindössze kiegészíteni? Egy 
injektorral gyakorlatilag 1 pótlólagos 
Ethernet portot adhat a switch-hez, 
egy PoE splitter pedig szétválasztja 
az adatot és a tápellátást, így 
segítségével pedig a nem PoE-s 
eszközökhöz (pl. kamera) lehet 
csatlakoztatni a PoE switchet. 
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