
Injetor Gigabit PoE+
TPE-115GI (v1.0R)

O injetor Gigabit PoE+, modelo TPE-115GI, combina energia elétrica com uma conexão de rede Gigabit para produzir um sinal Energia sobre Ethernet

(PoE+) Gigabit. Conecte esse dispositivo a um switch Gigabit não PoE e passe um cabo Ethernet para até 100 metros (328 pés) para o PoE+ da rede

ou dispositivos PoE. A fonte de alimentação integrada reduz a inconveniência da instalação. A tecnologia de detecção automática fornece 30 watts para

dispositivos 802.3at PoE+ ou 15 watts para dispositivos 802.3af PoE. Não é necessário comprar um switch PoE—use uma porta aberta existente de um

switch não PoE para economizar custos de instalação e equipamentos ao instalar ponto de acesso PoE TRENDnet e câmeras IP em locais remotos.

• Velocidades Gigabit Full-Duplex

• Converta uma porta Gigabit não PoE para uma porta Gigabit PoE ou PoE+

• Fonte de alimentação integrada

• Distâncias de rede de até 100 m (328 pés)

• Economize nos custos de instalação e equipamento

TPE-115GI



• Compatível com IEEE 802.3at PoE+ (30 Watts)
• Compatibilidade retroativa com dispositivos IEEE 802.3af PoE (15 watts)
• Fornece automaticamente uma conexão PoE+ (30 watts) ou PoE (15 watts) para o

dispositivo
• Fonte de alimentação integrada
• Dispositivos de rede para distâncias de até 100 m (328 pés)
• 1 x porta de entrada de dados Auto-MDIX de 10/100/1000 Mbps
• 1 x porta de saída de dados Auto-MDIX PoE+ de 10/100/1000 Mbps
• Porta de energia com indicador de LED
• Instale facilmente um dispositivo PoE+ ou PoE onde não houver uma tomada de energia

disponível
• Reduza custos de instalação e equipamentos de rede
• Proteja os dispositivos de rede com proteção contra curto-circuito
• Garantia limitada de 3 anos
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Projeto de rede



Especificações
Norma

• IEEE 802.3 10Base-T

• IEEE 802.3u 100Base-TX

• IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet

• IEEE 802.3af Energia sobre Ethernet

• IEEE 802.3at Energia sobre Ethernet Plus (PoE+)

Mídia de rede

• 10 Mbps: UTP/STP Cat. 5 e 5e até 100 metros

• 100 Mbps: UTP/STP Cat. 5 e 5e até 100 metros

• Gigabit: UTP/STP Cat 5e e 6 até 100 metros

Portas

• 1 x Entrada de dados de 10/100/1000 Mbps (somente dados)

• 1 x Saída de dados de 10/100/1000 Mbps (dados + energia)

Entrega de PoE

• Par 1: Pino 1, 2, Par 2: Pino 3, 6

Energia

• Entrada: Máximo 100~240V, 50~60Hz, 0,65A

Consumo de energia

• Máx. 30 watt

Dimensões (C x L x A)

• 133 x 63 x 35 mm (5,2 x 2,5 x 1,4 pol.)

Peso

• 162 g (5,7 oz.)

Temperatura

• Operação: -10°C~45°C (14°F~ 113°F)

• Armazenagem: -20°C~60°C (-4°F~140 °F)

Umidade

• Máximo 95% (sem condensação)

Certificações

• CE, FCC

Conteúdo da embalagem

• TPE-115GI

• Guia de instalação rápida

• Cabo de energia
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