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Rodzina AXON PoE Net Protector s³u¿y do ochrony przeciwprzepiêciowej urz¹dzeñ przesy³aj¹cych dane w systemach
Ethernet 10/100 Mb/s, a w szczególnoci przeznaczona jest
do zabezpieczenia modemów, routerów i repetierów zasilaWspólne dane techniczne rodziny:
Tor sygna³owy  pary 1-2, 3-6
nych zdalnie w technologii PoE, tzn. poprzez niewykoNapiêcie znamionowe UN
5V
rzystane pary przewodów w kablu transmisyjnym. W zaleNapiêcie maksymalne UC
6V
¿noci od wersji posiada jeden lub cztery niezale¿ne kana³y
Poziom protekcji UP linia-linia
£40V  1kV/µs, C3
pozwalaj¹ce na ochronê toru sygna³owego i zasilaj¹cego za
Poziom protekcji UP linia-uziemienie
£600V  1kV/µs, C3
Znamionowy pr¹d wy³adowczy iN linia-linia
20A  10/1000µs, C3
pomoc¹ jednego urz¹dzenia. AXON PoE Net Protector
Znamionowy pr¹d wy³adowczy iN linia-uziem.
20A  10/1000µs, C3
zawiera w sobie dwa tory  tor przesy³ania danych (linie 1-2,
Tor zasilania  linie 4, 5 i 7, 8
3-6) oraz tor zasilania (linie 4+5, 7+8). Oba te tory zaNapiêcie znamionowe UN
50V
bezpieczone s¹ elementami przeciwprzepiêciowymi, które
Napiêcie maksymalne UC
56V
Pr¹d znamionowy IN
400mA
odprowadzaj¹ ³adunek do ziemi, a tak¿e chroni¹ linie w poPoziom protekcji UP linia-linia
£95V  1kV/µs, C3
szczególnych parach przewodów. W celu zwiêkszenia obci¹Poziom protekcji UP linia-uziemienie
£1000V  1,2/50µs, C2
¿alnoci toru zasilania linia 4 jest zwarta z 5, a linia 7 z 8.
Znamionowy pr¹d wy³adowczy iN linia-linia
10A  10/1000µs, C3
Urz¹dzenia rodziny AXON PoE Net Protector produkowane
Znamionowy pr¹d wy³adowczy iN linia-uziem.
2kA  8/20µs, C2
Normy
PN-EN 61643-21
s¹ w trzech wersjach, umo¿liwiaj¹c indywidualne dostosowanie konfiguracji zabezpieczenia do potrzeb. Wersja jedno
Dane techniczne: wy³¹cznie AXON PoE Net Protector
Wymiary
66x60x30mm + 0,3m przewodu uziemiaj¹cego
i czterotorowa posiada metalow¹ obudowê, która gwarantuje
Obudowa / Ciê¿ar
z tworzywa sztucznego / 0,08kg
du¿¹ odpornoæ na ró¿nego rodzaju nara¿enia mechaniczne
Iloæ kana³ów / Typ gniazd
1 RJ45 / (8P8C)
oraz zapewnia ekranowanie ca³ego uk³adu ochronnego.
Dane techniczne: wy³¹cznie AXON PoE Net Protector PROFESSIONAL Urz¹dzenie jednotorowe w obudowie plastikowej zachowuje
Wymiary
70(95)x50x30mm + 0,3m przewodu uziemiaj¹cego
wiêkszoæ cech wersji metalowej przy ni¿szym koszcie
Obudowa / Ciê¿ar
metalowa, lakierowana / 0,16kg
jednostkowym.
Iloæ kana³ów / Typ gniazd
1 / RJ45 (8P8C) ekranowane

Dane techniczne: wy³¹cznie AXON PoE Multi Net Protector
Wymiary
Obudowa / Ciê¿ar
Iloæ kana³ów / Typ gniazd

167x50x32mm + 0,5m przewodu uziemiaj¹cego
metalowa, lakierowana / 0,4kg
4 / RJ45 (8P8C) ekranowane

Wa¿ne! Warunkiem poprawnej pracy ochronnika jest pod³¹czenie go do
sprawnego uziemienia lub przewodu PE. Zaleca siê, aby skutecznoæ zerowania
b¹d rezystancja uziemienia by³y zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
UWAGA: nie wolno pod³¹czaæ przewodu uziemiaj¹cego urz¹dzenia do instalacji
odgromowej budynku!

Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych urz¹dzenia, wynikaj¹cych z postêpu technicznego.
UWAGA! Dane techniczne okrelaj¹ maksymalne wartoci impulsów przepiêciowych, przed którymi chroni urz¹dzenie.

