
Netprotector PoE Managed NPZ-8P-D to połączenie znanego już dobrze 
adaptera PoE 8p, rozszerzonego o netprotector oraz kontrolera LAN, dzięki 
któremu posiadamy możliwość zarządzania urządzeniem.

Wbudowany kontroler LAN pozwala na włączanie/wyłączanie dowolnego portu 
PoE. Użytkownik dodatkowo otrzymuje informacje o napięciu jakie zostało 
podane do urządzenia. Dzięki wbudowanemu czujnikowi mamy bieżący odczyt 
temperatury wewnątrz urządzenia.
Netprotector PoE Managed NPZ-8P-D to rozwiązanie dzięki któremu w bardzo 
prosty sposób można zasilić aż 8 urządzeń przez kabel ethernetowy. Netprotec-
tor przystosowany jest do podłączenia dowolnego zasilacza DC o napięciu od 
9-30V(max 11A).
Po podłączeniu do sieci LAN urządzenie posiada statyczny adres IP 
192.168.0.100, który po zalogowaniu możemy zmienić na dowolny.
Netprotector PoE Managed NPZ-8P-D jest w wersji desktop, ale posiada 
możliwość zamontowania uchwytów do szaf RACK 10". Opcjonalne uchwyty 
można dokupić oddzielnie. Nie podawać napięć do portów "LAN IN".
Urządzenie posiada wbudowaną funkcję Watchdog.

Najważniejsze cechy produktu:
- netprotector: ochrona do 8 urządzeń
- funkcjonalność adaptera PoE
- funkcjonalność restartera
- zarządzanie przez www
- wszystkie gniazda ekranowane
- standardowe gniazdo zasilania DC 2.1/5.5
- informacje o temperaturze i napięciu
- obudowa desktop (opcjonalne uchwyty do szaf RACK 10")
- Watchdog
- solidna aluminiowa obudowa malowana proszkowo w kolorze czarnym
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Netprotector PoE 
Managed 

8 x 10/100Mbps

1 x 10Mbps

DC 2.1/5.5

tak, do 8 wpisów

napięcie zasilania, temperatury

desktop (opcjonalne uchwyty do szaf RACK 10")

tak, 8 sztuk

30V

11A

tak

1,4A (przy napięciu 12V)

9-30V

8 x 10/100Mbps

Ilość portów LAN & PoE:

Ilość portów LAN/console:

Typ złącza zasilania:

Watchdog:

Informacje/pomiary:

Tyo obudowy:

Diody sygnalizujące napięcie na portach PoE:

Max napięcie:

Max natężenie:

Maksymalny prąd pobierany z jednego portu:

Napięcie wejściowe:

Ilość portów LAN:

NPZG-8P-D

1,4 kg

tak, 30cm (oczko)Kabel uziemiający:

Waga:

12 miesięcy

Zabezpieczenie między portami LAN:

Gwarancja:


