
BOX PTF-1-EXT/PoE to zewnętrzne zabezpieczenie przeciwprzepięciowe IP z funkcją PoE o najwyższym 
stopniu zabezpieczenia stanowiące ochronę dla urządzeń sieciowych narażonych w dużym stopniu na 
skutki wyładowań atmosferycznych itp. 

Urządzenie posiada złącza typu KRONE oraz gniazda RJ-45, dzięki czemu możliwa jest dowolna 
konfiguracja podłączenia infrastruktury kablowej. Urządzenie może być używane z okablowaniem 
kategorii 5, 5e i 6, zachowując szybkości połączenia w standardzie 100Base-T (100Mbit). 

Seria Extreme posiada najnowsze rozwiązanie w postaci super-szybkich bezpieczników automatycznych, 
wykonywanych w technologii MOSFET. Zapewniają one bardzo niską oporność elektryczną podczas 
normalnej pracy, przez co w układzie LAN nie powodują żadnych strat. 

Podczas przepływu prądu, kontrolowane jest jego natężenie, a wzrost powyżej ustalonej wartości, 
powoduje automatyczne odłączenie obwodu wyjściowego w czasie maksymalnym 1uS. Zapewnia to 
całkowite odizolowanie warstwy fizycznej LAN od przewodu na czas zaistnienia ryzyka oraz powoduje 
szybsze narastanie napięcia na elementach ochronnych, dzięki czemu szybciej odbywa się reakcja na 
powstałe przepięcie. Czas przepięcia może trwać nieprzerwanie przez dowolnie długi czas, a po jego 
ustąpieniu połączenie elektryczne przywracane jest automatycznie w ciągu 1uS.  

PRODUKT: 

BOX PTF-1-EXT/PoE 

Ogranicznik przepięć do ochrony sieci LAN 

MODEL: 
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MODEL: 

Specyfikacja techniczna:   

Linia danych 

Stopnie ochrony 3 (Ochronnik gazowy, Bezpiecznik MOSFET, TVS) 

Zgodność z okablowaniem 100Base-T (100Mbit), skrętka kategorii 5, 5e, i 6 

Pojemność linia-linia 8-15pF @ 0V, 1Mhz 

Pojemność linia-ziemia < 1pF 

Poziom ochrony linia-linia 10V/2kA  z uwzględnieniem działania MOSFET 

Poziom ochrony linia-ziemia 600V, 10kA, 8/20uS Vc 

Maksmalne napięcie Uc (linia-linia) 6,8V 

Maksymalne napięcie linia-ziemia 90VDC 

Linia PoE 

Stopnie ochrony 2 (Ochronnik gazowy, Mostek ochronny) 

Poziom ochrony linia-linia dla PoE 10/1000uS 100A, 10/1000uS 

Maksmalne napięcie Uc dla PoE 58V 

Poziom ochrony linia-ziemia 600V, 10kA, 8/20uS Vc 

Maksymalne napięcie linia-ziemia 90VDC 

Standard pracy PoE zgodny z IEEE 802.3af typu B 

Cechy wspólne 

Złącze wejściowe RJ-45+ Krone 

Złącze wyjściowe RJ-45+ Krone 

Wyjście uziemiające Tak 

Płytka PCB Lakierowana (odporna na śniedzenie) 

Temperatura pracy -40~+60°C 

Obudowa IP66 

Wymiary 114 x 114 x 57 mm 


