
4 adet da�re �ç�n cat5 veya cat6 bağlantı konnektörü, her b�r çıkışta data 
ve 24 V DC besleme.

2 adet Network sw�tch veya Power sw�tchler �ç�n cat5 veya cat6 bağlantı 
konnektörü, bu çıkışlarda sadece data bağlantıları vardır.

Kırmızı taralı alan �çer�s�nde bulunan sw�tch konumunun  kademes�nde S
olması gerekmekted�r.  Sw�tch konumu  kademes�nde �se E+V S 
konumuna alın.

DAİRE BAĞLANTILARI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ÿ 4 adet IP c�haz �ç�n data ve 24 V DC besleme çıkışı ( Power L�nk )
Ÿ Network sw�tch veya katlar arası bağlantı �ç�n 2 adet data çıkışı ( UP L�nk )
Ÿ S�stemde �lave güç kaynağı gerekt�rmez.
Ÿ B�lg�sayar ağlarında kullanıma uygun değ�ld�r.

Ÿ 4+2 10/100 Mbps ver� hızı,
Ÿ 220 V AC çalışma ger�l�m�,
Ÿ Boyutlar: 200 x 120 x 45 mm

NETWORK SWİTCH veya POWER SWİTCHLER ARASI BAĞLANTI

DİKKAT!!!

RJ-45 
KABLO SIRALAMASI

1 8

1- Turuncu-Beyaz
 Turuncu2-
Yeşil-Beyaz3- 

 Mavi4-
 Mavi-Beyaz5-
 Yeşil6-
 Kahverengi-Beyaz7-
 Kahverengi8-

ÖNEMLİ UYARI!!!

Sistemde farklı bir 
marka power switch 
kullanılır ise bu 
switch’ten kaynaklı 
AUDİO marka ürün 
arızaları garanti 
kapsamının dışında 
tutulacaktır.
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KAT 1

KAT 2

220 V 
AC

220 V 
AC

KAT 3

Üst kata g�den 
Cat 5 veya Cat 6

Her katta 2 da�re örnek bağlantı şeması

4'lü Power Sw�tch Bağlantı Örneğ� -1 şemasında görüldüğü g�b� katta �k� da�re var .  B�r�nc� kata power 
sw�tch  konuldu, 2 da�re ve z�l panel�ne power sw�tch’ten cat kablolar çek�ld�, �k�nc� kata power sw�tch 
konuldu, �k�nc� kattak� 2 da�re ve üçüncü kattak� 2 da�re cat kabloları çek�ld�. Bu tes�sat yapısı �le sadece 
8 adet power sw�tch �le 15 kat çalıştırılab�l�r.  Katlar arası kablo bağlantıları power sw�tch üzer�ndek� UP-
l�nk konnektörler�nden yapılab�l�r ancak en fazla 8 adet power sw�tch b�rb�r�ne bağlanab�l�r.
4'lü Power Sw�tch Bağlantı Örneğ� -2 şemasında görüldüğü g�b� her katta dört da�re var.  Zem�n kata 
b�r adet power sw�tch z�l panel� �ç�n, her katta b�rer adet power sw�tch’te da�reler �ç�n konuldu, kattak� 4 
adet da�reye cat kablolar çek�ld�. Bu tes�sat yapısı �le sadece 8 kat çalıştırılab�l�r.  8 kattan büyük b�nalar 
�ç�n en alt kata b�r adet normal network sw�tch takılarak 8 katta b�r cat kablolar bu sw�tch’te toplanır.

Zil paneli için önerilen
montaj yüksekliği

(Kamera merceği yerden
160 cm’de olmalıdır)
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Her katta 4 da�re örnek bağlantı şeması

220 V AC

220 V AC

220 V AC

220 V AC

KAT 1

ZEMİN KAT

KAT 2
KAT 7
KAT 6
KAT 5
KAT 4
KAT 3

KAT 8

1. Her da�reden şafta bulunan Power Sw�tch’e Cat5 veya Cat6 kablo ayrı ayrı çek�lmel�d�r.
2. Power sw�tch �le da�re arası kablo mesafes� maks�mum 100 metre olmalıdır ( her b�r da�re �ç�n ).
3. Power sw�tch �le da�reler arası kablolar Power L�nk ( 1 - 4 ) RJ-45 konnektörlerden yapılmalıdır.
4. Power sw�tchler ve normal network sw�tch arası kablolar UP-L�nk RJ-45 konnektörlerden yapılmalıdır. 
Kes�nl�kle Power L�nk konnektörler�nden yapılmamalıdır.
5. Her b�r Power sw�tch �ç�n şafta 220 V AC topraklı pr�z bırakılmalıdır.
6. Z�l panel� kapı otomat�ğ� bağlantısı �ç�n 2x0,75 kablo ve har�c� besleme (15 V AC) kullanılmalıdır. Panel 
�ç�n led aydınlatma kullanılcak �se har�c� 2x0,75 kablo ve besleme (24 V DC) kullanılmalıdır.



DUVARA MONTAJ

PATCH PANEL MONTAJI

POWER SWİTCH KORUMA LASTİKLERİ

Sağ taraf görünümü  

Sağ taraf görünümü  

Sol taraf görünümü  

Sol taraf görünümü  

Duvara montaj del�kler�  

Patch panel montaj del�kler�  

220 V AC

220 V AC

Kutu �çer�s�nden çıkan 4 
adet koruma last�ğ�

Montaj yüzey� �le Power sw�tch arasında boşluk bırakmak �ç�n koruma last�kler� şek�ldek� g�b� takılab�l�r.

Power sw�tch patch panele montaj ed�lecek �se şek�lde görüldüğü g�b� v�dalama ayakları  power 
sw�tch’�n sağ ve sol yüzey�nde bulunan v�dalama boşluklarına v�dalanır.

Power sw�tch duvara montaj ed�lecek �se şek�lde görüldüğü g�b� v�dalama ayakları  power w�tch’�n sağ 
ve sol yüzey�nde bulunan v�dalama boşluklarına v�dalanır.
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