
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO transmissão e força
Midspan POE4ATN de 4 portas compatível com 
IEEE802.3at
GIGABIT ALTO POWER OVER ETHERNET

Características do produto   
• Proteção de corrente, contra sobretensão, desconexão e detecção 

totalmente compatíveis com 802.3at

• LEDs de diagnóstico

• Sem necessidade de gerenciamento de energia

• Gerenciamento de rede SNMP

• Proteção completa

– Proteção contra temperatura excessiva (OTP)

– Proteção contra corrente excessiva (OCP)

– Proteção contra sobretensão (OVP)

• Compatibilidade com 10/100/1000Base-T

• Interface da Web através da porta de gerenciamento de rede

O midspan POE4ATN de 4 portas Power over Ethernet (PoE) foi
desenvolvido para cumprir aos exigentes requisitos de taxa de dados
e energia das câmeras IP com recursos de transmissão de vídeo de
alta qualidade. O midspan oferece potência de saída total de 33,6 W
por porta e cumpre o padrão IEEE802.3at para detecção, conexão,
desconexão e proteção contra falhas. Ele também fornece
gerenciamento de rede SNMP.

O midspan POE4ATN é compatível com sistemas 10/100/1000Base-T.
A faixa de tensão de entrada CA é de 90 a 264 VCA com uma faixa de
frequência de entrada de 47 a 63 Hz. A eficiência é normalmente
75% na carga máxima e 120 VCA, 60 Hz. 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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MODELOS
POE4ATN-US Midspan de 4 portas compatível com 

IEEE802.3at com cabo de força padrão EUA
POE4ATN-EU Midspan de 4 portas compatível com 

IEEE802.3at com cabo de força padrão Europa

ELÉTRICO
Potência nominal de tensão 
de entrada 90 a 264 VCA
Corrente de entrada CA 2,5 A (RMS) máximo de 90 VCA;

1,3 A (RMS) máximo de 240 VCA
Corrente de dispersão 3,5 mA no máximo a 254 VCA, 60 Hz
Frequência de entrada CA 47 a 63 Hz
Corrente de entrada CA 30 A (RMS) máximo de 115 VCA;

60 A (RMS) máximo de 230 VCA
Potência de saída total 33,6 W por porta
Ondulação e Regulamento Máximo de 100 mV
Eficiência 75% (típica) na carga máxima; 120 VCA, 60 Hz
Tempo de atraso 10 milissegundos no mínimo; 120 VCA e carga 

máxima
Proteção contra tensão 
O/P transiente 60 V no máximo ao ligar e desligar em 

qualquer fase de linha CA
Tempo de atraso para ligar 3 segundos no máximo em carga máxima e 

120 VCA, 60 Hz
Teste de isolamento

Primário ao secundário 4.242 VCC durante 1 minuto
Primário à terra 2.121 VCC durante 1 minuto
Secundário à terra 2.121 VCC durante 1 minuto

Tensão/corrente excessiva, 
Proteção contra curto-circuito Saídas equipadas com proteção contra 

curto-circuito e sobrecarga de acordo com a 
especificação IEEE802.3at; a saída pode sofrer 
curto-circuito permanentemente sem danos

Interface NIC Interface NIC para gerenciamento remoto por 
acesso IP seguro

Conector de entrada CA Entrada de 3 pinos IEC320 (C14)

ACESSÓRIOS OPCIONAIS
POE1XT O extensor de PoE Gigabit de porta 

simples estende o PoE para 100 metros, 
proporcionando uma saída e porta única 
802.3af; consulte a folha de especificação 
do POE1XT para obter informações sobre 
os recursos

POE4RMA Adaptador de montagem em rack de 48 cm 
(19 pol.); equipamento de 1U para montagem 
em rack de um POE4ATN ou montagem em rack 
de duas unidades de POE4ATN lado a lado 

INDICADORES/FUNÇÕES DO PAINEL FRONTAL

AMBIENTAL
Temperatura de operação 0° a 40 °C (32° a 104 °F)
Temperatura de 
armazenamento –25° a 65 °C (–4° a 149 °F)
Proteção contra 
temperatura excessiva Desligamento automático sem danos
Gradiente de umidade 
máximo 5% a 90%
Imunidade EN50082-1

ESD EN61000-4-2, nível 3
RS EN61000-4-3, nível 2
EFT EN61000-4-4, nível 2
Onda EN61000-4-5, nível 3
CS EN61000-4-6, nível 2
Quedas de tensão EN61000-4-11
Harmônica EN61000-3-2 classe A

CERTIFICAÇÕES
• CE, EN55022 classe B
• FCC, parte 15, classe B
• Listado por UL/cUL

DUAS UNIDADES POE4ATN DE 1U MONTADAS EM RACK

UMA UNIDADE POE4ATN DE 1U MONTADA EM RACK

Estado/Cor Descrição

Verde sólido Energia detectada “ON” (Ligada)

Amarelo sólido Falha detectada

OS VALORES ENTRE PARÊNTESES ESTÃO EM POLEGADAS; 
TODOS OS DEMAIS ESTÃO EM CENTÍMETROS.
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