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A JI-114Z Ethernet switch feladata a helyi LAN hálózat egyszerű 
és gyors bővítési lehetőségének megvalósítása. Nagyteljesítményű 
PoE portokat tartalmaz, melyek egy kábelen át képesek biztosítani 
a JABLOTRON IP kamerák adatforgalmát és tápellátását. A switch 
támogatja a 10 Mbps és 100 Mbps adatátviteli sebességet. 

Javasoljuk, hogy a switch telepítését bízza a Jablotron Alarms 
a.s helyi képviselője által kiképzett és levizsgáztatott szerelőre. 

 

1. ábra: A PoE Ethernet switch csatlakozói 

Az Ethernet switch működése 
Az Ethernet switch használatának célja, hogy lehetővé tegye 

hálózati eszközök csillagpontos csatlakoztatását, majd ezzel 
egyidejűleg biztosítsa az eszközök párhuzamos kommunikációját 
egy másik eszköz, pl. a LAN hálózati router irányába (lásd 2. ábra). 
A PoE switch másik, de nem kevésbé fontos feladata, hogy 
biztosítsa a hozzá csatlakoztatott kamerák tápellátását az 
adatforgalmat is biztosító kábelen keresztül. Ennek a 
konfigurációnak előnyei nyilvánvalók, mivel nincs szükség külön 
tápegység és tápegység vezeték telepítésére az egyes 
kamerákhoz. Cat-5e LAN kábel használata esetén az egyes 
kamerákhoz vezetett kábelek hossza maximálisan 150 méter lehet 
(10/100 Mbps). Az előlapon található EXTEND (Hosszabbító) 
kapcsoló ON (Be) állásba kapcsolásával az egyes eszközökhöz 
továbbított PoE tápfeszültség szintje megemelhető, ezzel a 
csatlakoztatható LAN kábel hosszúsága akár 250 méterre 
növelhető (10 Mbps). 
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Amikor több kamera képét kell a rendszernek párhuzamosan 
továbbítania a szerver számára, adattorlódás esetén a switch első 
portjához csatlakoztatott kamerától érkező adatoknak van 
elsőbbsége. Általánosságban szólva is, az első portra 
csatlakoztatott eszköz elsőbbséget élvez más csatlakoztatott 
eszközökkel szemben. 

 

2. ábra: Az Ethernet switch bekötési diagramja 
 

A LAN hálózat csatlakoztatása 
Ahhoz, hogy az Ethernet switch továbbítani tudja a kamerák 

képeit az Internetre, a switchet csatlakoztatni kell a helyi LAN 
hálózat routeréhez. A routerhez csatlakozó vezeték hossza nem 
haladhatja meg a 100 métert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Telepítés 
A switch kétféle módon telepíthető: 

1. Közvetlenül a falra, vagy más sík felületre telepíthető. A falra 
történő telepítéshez a csomagban mellékeltük a szükséges 
csavarokat és tipliket. 

2. Nem feltétlenül szükséges az eszköz fix rögzítése, egy sík 
felületre történő elhelyezéssel ugyanúgy használatba vehető. 
Ilyen esetben használja a csomagban mellékelt öntapadós 
gumilábakat a készülék aljára ragasztva, biztosítva ezzel az 
eszköz megfelelő szellőzését. 

A switch telepítése fix telepítési pontba: 

Ha az eszközt egy adott pontban szeretné telepíteni, és nem 
várható, hogy ez a telepítési pont később módosításra szorul, a 
hely kiválasztásánál ügyeljen arra, hogy a már felszerelt eszköz 
környezetében legyen elegendő szabad tér a vezetékek 
csatlakoztatására és a szellőzés biztosítására. 

1. A rögzítésre kijelölt felülettől függően döntse el, hogy szükség 
van-e a mellékelt tiplik használatára, vagy az önmetsző 
csavarok megfelelően rögzítik az eszközt. 

2. Jelölje ki a rögzítő csavarokat fogadó furatok helyét, a furatok 
közötti távolság 93 mm. 

3. Ha a tiplik használata mellett dönt, készítsen 6mm átmérőjű 
furatot a tiplik számára. Az önmetsző csavarok előfúrásához (a 
felület anyagában függvényében) elegendő egy 2mm-es 
átmérőjű fúró használata. 

4. Helyezze be a tipliket (ha van) majd csavarja be a csavarokat, 
de hagyjon egy legalább 2.5 mm-es hézagot a csavar feje és a 
rögzítési felület (tipli) között. 

5. Helyezze fel a switchet a csavarokra, majd lefelé mozdítva 
függessze fel a switchet a helyére. 

Telepítés pozíció rögzítése nélkül: 

Az eszköz rögzített telepítés nélkül is használatba vehető. Ilyen 
esetben vegye ki a csomaghoz mellékelt öntapadós gumilábakat, 
(4 db) távolítsa el a védőfóliát, és ragassza fel a lábakat a készülék 
alján jelölt pozíciókba. 

Telepítés a földelő csatlakozó használatával: 

A készülék rendelkezik egy földelő jellel ellátott földelő 
csatlakozóval. Amennyiben a telepítési helyen rendelkezésre áll a 
szakszerűen telepített földelő rúd (pl. a rack házhoz 
csatlakoztatva), ajánlott, hogy a switchet egy földelő kábellel 
csatlakoztassuk ehhez a földelési ponthoz. 

 

3. ábra: A switch hátlapja a földelő csatlakozóval 

Figyelem: 

Ha a csatlakozó vezetékek RJ45 csatlakozóit saját kezűleg 
kívánja felszerelni a vezetékek végpontjára, ügyeljen rá, hogy 
eközben a vezeték túlsó vége ne legyen semmilyen eszközhöz 
csatlakoztatva. A LAN kábelek csak akkor csatlakoztassa a 
switchhez, ha minden csatlakozást kialakított, és a vezeték másik 
végpontjában is csatlakoztatta a megfelelő eszközöket. Más 
szavakkal, a switch legyen az utolsó eszköz, amit a hálózathoz 
csatlakoztat. 

Tápellátás 
Az Ethernet switch működéséhez folyamatos tápellátást igényel, 

melyet a csatlakoztatott tápegység adapter biztosít számára. A 
gyártó nem engedélyezi más típusú tápegység használatát. 

Figyelem: Az eszköz nem tartalmaz lehetőséget akkumulátor 
csatlakoztatására áram kimaradás esetére, de külső UPS egység 
csatlakoztatásával a készülék szünetmentesítése megoldható. 
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A visszajelzők jelzéseinek értelmezése 

 
4. ábra: A switch előlapja: 1 – tápfeszültség visszajelző;  

2 – PoE tápegység túlterhelés jelzője; 3 – “EXTEND” kapcsoló a PoE 
tápfeszültség növelésére a LAN kábel maximális hosszának növelése 

céljából; 4 – LAN eszköz aktivitás visszajelző; 5 – PoE tápegység használat 
visszajelző; 6 – RJ-45 csatlakozók az IP kamerák csatlakoztatására, 

beépített PoE tápfeszültség betáplálással;  

7 – RJ-45 csatlakozó a router csatlakoztatására; 8 – nincs funkciója 

A LED visszajelzők jelzéseinek értelmezése: 

LED Állapot Leírás 

PWR (1) 

BE 
Az eszköz megfelelően kapcsolódik a 
tápegységhez. 

KI 
Az eszköz nem kapcsolódik a 
tápegységhez, vagy a tápegység adapter 
nincs a 230V-os hálózathoz csatlakoztatva. 

POE-
MAX (2) 

BE 
A PoE tápegység túlterhelés közeli 
állapotot jelez! A rendelkezésre álló 
teljesítmény tartalék kevesebb, mint 6 W. 

Villog 
A PoE tápegység maximális terhelésen 
üzemel 

KI 
A PoE tápegység megfelelően működik, és 
a rendelkezésre álló teljesítmény tartalék 
több, mint 6 W. 

LINK/ 
ACT (4) 

BE 
Az adott port megfelelően csatlakozik a 
hálózathoz. 

Villog Az adott port adatokat forgalmaz. 

KI Az adott port nincs csatlkoztatva. 

POE 
STATUS 

(5) 

BE 
Az adott port tápellátást biztosít a 
csatlakoztatott kamerának, terhelése nem 
haladja meg a 30 W-ot. 

Villog 
Az adott port túlterhelt, terhelése 
meghaladja a 30 W-ot. 

OFF 
Az adott port nem szolgáltat PoE 
tápfeszültséget. 

A csomag tartalma 
− Ethernet switch 

− Tápegység adapter 

− Öntapadós gumiláb – 4 db 

− Műanyag tiplik fali rögzítéshez – 2 db 

− Önmetsző csavarok, 15 mm – 2 db 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Műszaki adatok 
Tápfeszültség (230V AC tápegység adapterről) 51 V DC 
Maximális áramfelvétel 1.25 A 
Kommunikációs interfész 5x RJ-45 10/100 Mbps Ethernet 
PoE portok 4 
Elsőbbségi port Port 1 
Portonkénti maximális terhelhetőség 30 W 
Teljes maximális terhelhetőség 58 W 
PoE szabványi megfelelőség IEEE 802.3af, IEEE 802.3at 
Maximális vezetékhossz- CAT-5e kábellel, PoE használatával: 

EXTEND mód KI (10/100 Mbps) 150 m 
EXTEND mód BE (10 Mbps) 250 m 

Adatátviteli sebesség: 
   Ethernet:  10 Mbps (Fél Duplex) / 20 Mbps (Full Duplex) 
   Fast Ethernet:  100 Mbps (Fél Duplex) / 200 Mbps (Full Duplex) 
Adatátviteli közeg: Ethernet: Cat. 3 vagy jobb UTP/STP 
 Fast Ethernet: Cat. 5 vagy jobb UTP/STP 
Kapcsolási teljesítmény 1 Gbps 
Működési páratartalomy 10 % ~ 90 % RP, nem kondenzálódó 
Működési hőmérséklettartomány 0 °C ~ +40 °C 
Tárolási hőmérséklettartomány -40 °C ~ +70 °C 
Környezeti hatások elleni védettség IP20 
Méretek, súly 132 x 28 x 94 mm, 300 g 
Szabványi megfelelőségek , EN 50130-4:2011+A1:2014 
 EN 55032:2015EN 61000-3-2:2014. EN 61000-3-3:2013 

 

 

 

 

 

A Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd kijelenti, 
hogy amennyiben a gyártó szándékának megfelelő célra és 
módon használják, a JA-1114Z kapcsoló egység teljesíti a 
vonatkozó No: 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU Európai 
Uniós harmonizációs szabályozások előírásait és megfelel az 
azokban lefektetett irányelveknek. A megfelelőségi tanúsítvány 
eredeti példányának másolata megtekinthető a 
www.jablotron.com oldalon – a Letöltések menüpont alatt 

 

Megjegyzés: Bár a készülék nem tartalmaz környezetre káros 
anyagokat, javasoljuk, hogy a használaton kívül helyezett 
eszközt juttassa vissza a készülék forgalmazójának vagy akár 
közvetlenül a gyártónak újra felhasználásra. Bővebb 
információkért látogasson el www.jablotron.com oldalra. 
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