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Tato dokumentace je vytvořena pro potřeby společnosti VARIANT plus, spol. s r.o. a jejích 

zákazníků. Dokumentace je určena pouze a výhradně pro subjekty s koncesí k instalaci EZS a 

řádně proškolené pracovníky. Žádná její část nesmí být dále jakkoli šířena nebo dále 

zveřejňována bez předchozího písemného souhlasu společnosti VARIANT plus. Přestože bylo 

vynaloženo veškeré úsilí, aby informace v tomto manuálu byly úplné a přesné, nepřebírá naše 

firma žádnou odpovědnost v důsledku vzniklých chyb nebo opomenutí. Společnost VARIANT 

plus si vyhrazuje právo uvést na trh zařízení se změněnými softwarovými nebo hardwarovými 

vlastnostmi kdykoliv a bez předchozího upozornění. 
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1. POPIS ZAŘÍZENÍ 
 

1.1. Obsah balení 
 
Obsahem balení je PoE injektor včetně přípojného vodiče pro napájení 230V AC. 
Zařízení podporuje PoE výstup pro zařízení s odběrem  do 15,4W. Dále podporuje 
datový tok ethernet 10/100 /Mbps. Podpora standardních napájených zařízení dle 
normy IEEE802.3af PoE jako jsou bezpečnostní kamery, bezdrátové adaptéry, IP 

telefony apod.  
 

1.2.  Popis výrobku 
 
Jednotlivé části výrobku:   

 
 

Číslo Popis 

1 Indikace napájení 

2 Indikace aktivitypřenosu 

3 Datový port LAN 

4 PoE port 

5 Konektor pro kabel 

6 Instalační úchyty 

7 Napájecí kabel 230V AC 
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2. Technická specifikace výrobku 
 
Podrobné rozměry výrobku dle obrázku: 
 

 
 
 

- IEEE802.3, 802.3u pro 10/100 Mbps 
- PoE standard IEEE802.3af 
- Maximální výstup 48V DC 
- Maximální proudový odběr 320 mA 
- RoHS, CE, FCC, EN55022 
- AC ochrana do 1.5KA (8/20 µs), 2.0KV (1,2/50 µs) 
- MTBF 100 000h při 25° C 
- Vnitřní pracovní prostředí -5 až 45° C 
- Vlhkost do 90% bez srážlivosti 
- Rozměry 134 x 56 x 33 mm 
- Hmotnost 150g 

 


