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ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

transmissão e alimentação

Interruptor EthernetConnect™ série EC-4BY1SWC/U
INTERRUPTOR POE+ AUTOGERENCIADO DE 4 PORTAS COM UPLINK ESTENDIDO
Recursos do produto
• Sem necessidade de programação
• Ethernet 10/100 Mbps
– 4 portas elétricas 10/100BASE-T/TX com suporte a PoE+
– 1 uplink elétrico estendido de 100 Mbps
• Transmite quatro canais de dados individuais Ethernet sobre cabo
UTP padrão Cat5/Cat5e/Cat6 ou sobre cabo coaxial
• Estende o Ethernet até 914 m (3.000 pés) em 10 Mbps ou
610 m (2.000 pés) em 100 Mbps sobre cabo UTP Cat5/Cat5e/Cat6
• Estende o Ethernet até 1.524 m (5.000 pés) a 10 Mbps ou
610 m (2.000 pés) a 100 Mbps sobre cabo coaxial
• Operação de temperatura estendida de –40 a 75 °C (–40 a 167 °F)
• Capacidade PoE 30 W em portas Ethernet

EC-4BY1SWCPOE-W

EC-4BY1SWUPOE-W

• Portas elétricas com suporte à negociação automática para 10 Mbps
ou 100 Mbps, dados Full-Duplex ou Semi-Duplex
• Porta pré-programada para uplink

• Suporte a Unicast e Multicast

• A proteção contra transiente de tensão em todas as linhas de
entrada/saída de força e sinal fornece proteção contra picos de
energia e outros eventos de transiente de tensão

• Crossover MDI/MDI-X automático

• Indicadores de LED de status de força e atividade

• Projetado para proporcionar total conformidade com as exigências
ambientais (temperatura ambiente de operação, choque mecânico,
vibração, umidade com condensação, condições de tensão de linha
alta/linha baixa e proteção contra transiente de tensão) do NEMA
TS-1/TS-2 e a especificação Caltrans para equipamentos de controle
de sinal de tráfego

• Módulos de rack de troca rápida

O EthernetConnect™ série EC-4BY1SWC/U tem dois modelos que
oferecem conectores diferentes do painel frontal; o modelo C para
aplicações coaxiais e o modelo U para aplicações UTP.

A série EC-4BY1SWC/U vem pré-programada, impedindo a
inundação de vídeo de rede com a seleção de chave DIP da porta de
distância estendida como uplink. As portas de 1 a 4 podem fornecer até
30 W de Power over Ethernet (PoE) e incorporam características de
PoE+ com base no padrão IEEE802.3at. Indicadores de LED do painel
frontal confirmam o status de operação do comutador Ethernet.

• Largura de banda total de 10/100 Mbps

O EthernetConnect série EC-4BY1SWC/U é um comutador
Ethernet com funcionalidade de gerenciamento de uplink que opera
no Ethernet sobre cobre (EoC). Ele fornece quatro portas que operam
a 10/100 Mbps e foi projetado para combinar essas quatro portas
elétricas em uma única porta elétrica estendida que encaminha os
dados para o próximo dispositivo de rede. O interruptor não requer
programação antes de usar.

• Intercambiáveis entre uso autônomo ou montado em rack
• Compatível com IEEE802.3at
• Projetado e fabricado nos EUA

A série EC-4BY1SWC/U pode ser montada em parede ou chassipara a instalação em rack. Todas as configurações da aplicação devem
ser verificadas no momento da encomenda para facilitar a instalação.

Este documento pode ter sido atualizado desde a última
tradução. Consulte o documento em inglês como fonte
absoluta de informações mais atuais.

Empresa de Organização Registrada
de Normas Internacionais;
Sistema de qualidade ISO 9001
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
MODELO

GERAL

EC-4BY1SWCPOE-W

EthernetConnect coaxial com interruptor PoE
autogerenciado de quatro portas, 30 W por
porta, EoC usando cabo coaxial, uplink
estendido, montagem em parede
EthernetConnect UTP com interruptor PoE
autogerenciado de quatro portas, 30 W por
porta, EoC usando UTP Cat5/Cat5e/Cat6,
uplink estendido, montagem em parede

EC-4BY1SWUPOE-W

Dimensões
Temperatura de operação
Temperatura de
armazenamento
Umidade relativa
Peso da unidade
Peso com embalagem

15,5 x 13,5 x 2,8 cm
(6,1" P x 5,3" L x 1,1" A)
–40 a 75 °C (–40 a 167 °F)
–40 a 80 °C (–40 a 176 °F)
0 a 95%, não-condensante
<0,45 kg (1 lb)
<0,9 kg (2 lb)

MECÂNICA

ELÉTRICO
Tensão de Operação
Não PoE

†

12 VDC (9 VDC quando usado com USRACK
ou EURACK)
48 VDC
10 W; fonte de força PSE até 120 W
Limitadores de corrente em estado sólido
automáticos e reconfiguráveis
>100.000 horas
Link de dados/atividade de dados;
Força;
Power over Ethernet (PoE+)

PoE
Consumo de energia
Proteção de corrente
MTBF
Indicadores de LED

DADOS
Interface de Dados
Taxa de dados

Ethernet
10/100 Mbps;
Conformidade com IEEE 802.3;
Portas Ethernet: Full/semi-duplex;
Porta uplink: Full-duplex

Padrões
POE+
RFC

CERTIFICAÇÕES/CLASSIFICAÇÕES
•
•
•
•
•

CE, Classe A
FCC, Parte 15, Classe A
Listado na UL
C-Tick
Desenvolvido para atender às normas ambientais NEMA TS-1/TS-2 e à
Caltrans para equipamentos de controle de sinal de tráfego

ECPS-12VDC-3A†

Distâncias máximas de transmissão

PCE-48VDC-5A†
USRACK†

CABO COAXIAL
RG59/U

Bloco terminal
BNC fêmea
RJ-45
RJ-45
Encaixe de parafuso em parede ou superfície
plana

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS

IEEE802.3af/at
768 UDP, 2068 HTTP, 793 TCP, 791 IP,
1783 TFTP, 894 IP sobre Ethernet

Mídia

Conectores
Força
Coaxial
UTP
Dados
Suporte de superfície

UTP, 1 par
EURACK†

Taxa de dados de
porta estendida

10 Mbps

100 Mbps

10 Mbps

100 Mbps

Distância
estendida*

1.524 m
(5.000 pés)

610 m
(2.000 pés)

914 m
(3.000 pés)

610 m
(2.000 pés)

*Os números de distância são obtidos usando instalações internas de espelhamento de
teste. Fatores como a qualidade dos cabos coaxial e de cobre, o número de conectores e
emendas no cabo, o uso de PoE e as condições ambientais encontradas na instalação
podem afetar a distância de transmissão real e devem ser levados em consideração.

RACK1B

EthernetConnect 12 VDC, fonte de força de
3 A para aplicações não PoE
EthernetConnect 48 VDC, fonte de força com
montagem em trilho DIN 5 A para aplicações
PoE
Chassi para montagem em rack, 14 slots,
9 VDC, 6,5 A, fonte de força interna, cabo de
força US
Chassi para montagem em rack, 14 slots,
9 VDC, 6,5 A, fonte de força interna, cabo de
força ES
Módulo de preenchimento de largura simples
para slots vazios do rack

†

Entre em contato com o suporte pré-vendas da Pelco ou consulte o manual de
instalação e operação apropriado ao configurar e especificar a força para uma
implantação.

APLICAÇÕES TÍPICAS
Observação: Aplicações coaxiais usam o EC-4BY1SWCPOE-W e EC-1501C-M; Aplicações UTP usam o EC-4BY1SWUPOE-W e EC-1501U-M.
CONEXÃO ETHERNET
CONEXÃO ESTENDIDA
FORÇA PoE
X

C (COAXIAL) OU U (UTP)

MODO DE INJEÇÃO PoE REMOTO

MODO NÃO PoE
ALIMENTAÇÃO

LOCAL

REMOTO

LOCAL

REMOTO

EC-1501X-M

EC-4BY1SWXPOE-W

EC-1501X-M

EC-4BY1SWXPOE-W
ALIMENTAÇÃO

COMUTADOR
ETHERNET

COMUTADOR
ETHERNET

ALIMENTAÇÃO
ALIMENTAÇÃO

ALIMENTAÇÃO
ALIMENTAÇÃO

ALIMENTAÇÃO
ALIMENTAÇÃO

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE. NÃO DEIXE DE LER. As implementações de rede são mostradas apenas como representações gerais e não têm a intenção de mostrar topologias de rede
detalhadas. A sua rede real será diferente, exigindo alterações e talvez equipamento de rede adicional para acomodar os sistemas ilustrados. Entre em contato com o representante local da Pelco
para discutir suas necessidades específicas.
Pelco, Inc.
425 W. Alluvial Fresno, California 93711 Estados Unidos
EUA e Canadá Tel.: (800) 289-9100 Fax: (800) 289-9150
Internacional Tel.: +1 (559) 292-1981 Fax: +1 (559) 348-1120
www.pelco.com

Pelco, o logotipo da Pelco e outras marcas registradas associadas aos produtos Pelco
mencionados nesta publicação são marcas registradas da Pelco, Inc. ou de suas filiais.
ONVIF e o logotipo da ONVIF são marcas registradas da ONVIF Inc.
Todos os outros nomes de produtos e serviços são de propriedade de suas respectivas empresas.
As especificações e a disponibilidade do produto estão sujeitas à alteração sem aviso prévio.
© Copyright 2013, Pelco, Inc. Todos os direitos reservados.

