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Mi a PoE? 
 

A Power Over Ethernet (PoE) technológia lehetővé teszi, hogy ugyanazon az 

Ethernet kábelen, amelyen a kommunikáció zajlik, tápellátást is kapjon az 

eszköz, ezért az eszköz telepítési helyén nincs szükség külön tápegységre, vagy 

hálózati aljzatra, esetleg további kábelezésre. A PoE segítségével így 

csökkenthetjük a kiépítési és fenntartási költségeket, és rugalmas hálózati 

infrastruktúrát tudunk kialakítani, ezért a technológia uralkodó megoldássá vált a 

tápegység korlátozások legyőzésében a hálózati alkalmazások esetében.  

 

 

 

PoE szabványok  

A PoE 2 szabványban került meghatározásra, ezek az IEEE 802.3af és 802.3at  

A legtöbb PoE eszköz az IEEE 802.3af szabványt használja, amely 15,4W 

teljesítményű táplálást képes nyújtani minden egyes eszköz számára,bár a 

táplált eszközök számára 12,95W elérhető ténylegesen. Ez a veszteség a kábel 

disszipációjának köszönhető, és egyben korlátozást is hordoz magában: sok 

eszköznek szüksége van kiegészítő táplálásra, amely másodlagos tápegységként 

is alkalmazható, az Ethernet kábel meghibásodása esetén.  
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Az IEEE 802.3at szabvány, más néven PoE+, akár 30W teljesítményt képes 

nyújtani olyan eszközök számára, mint például a nagy teljesítményű PTZ (pan-

tilt-zoom) IP biztonsági kamerák. Egyre növekedtek az igények a fokozott 

biztonságra, így a PoE+ megjelenése nemcsak szükségszerűség volt, hanem 

megoldás a ma és a holnap problémáira. 

 

A Moxa folyamatosan fejleszti a PoE termékcsaládját, a Moxa PoE megoldásainak 

teljes spektruma kiválasztási segédlettel itt érhető el: 

http://kampany.moxa.hu/PoE/PoE_Switch_Solutions.htm    

Ön tudta, hogy…  

…mit tehetnek Önért a PoE splitterek és injektorok?  

A PoE technológia rendkívül könnyen használható: egyszerűen cserélje minden 

nem PoE eszközét PoE kompatibilisre… De, mi történik akkor, ha nincs szükség a 

teljes infrastruktúra átalakítására vagy bővítésére? A válasz egyszerű: Erre 

léteznek a PoE injektorok és splitterek. Ezek segítségével lehet kibővíteni a 

meglévő infrastruktúrát PoE kompatibilissé. 

 

Használjon PoE injektort annak érdekében, hogy a nem PoE képes switchek 

adatot és tápellátást tudjanak továbbítani a PoE eszközök irányába egyszerű 

Ethernet kábelen keresztül. A PoE splitterek segítségével pedig az adatot és a 

tápellátást lehet szétválasztani. Tehát ezen eszközök segítségével megoldhatóak 

a PoE kompatibilitási problémák. 

 

 

http://kampany.moxa.hu/PoE/PoE_Switch_Solutions.htm
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Mit jelent a 24/48 VDC támogatás az Ön számára?  

Jelenleg a PoE eszközök 48 V tápfeszültség bemenetet igényelnek, amely 

megnehezíti a meglévő 24 V-os ipari automatizálási alkalmazásokba való 

integrációt. Ez esetben szükségessé válik egy 48V adapter használata, amely 

megemeli a szerelési és fenntartási költségeket, és nagyobb helyszükségletet is 

támaszt. 

A Moxa ezzel szemben 24/48 V DC tápbemenettel kínálja PoE eszközeit, amely 

automatikusan felismeri az alkalmazott tápfeszültséget, ezzel nagyban 

megkönnyítve a telepítést. Ezek az eszközök rendkívül helytakarékosak, 

tökéletesek szekrényekbe való elhelyezéshez. A legfontosabb a kettős 

tápbemenet, amely megadja a redundáns tápellátás lehetőségét, amely ipari 

alkalmazásokban elengedhetetlen megbízhatóságot nyújt. Táphiba, kimaradás 

esetén a munka zökkenőmentesen folyhat tovább ezen eszközök segítségével. 

 

 

 

PoE eszközök  

Két alapvető kategóriát különböztetünk meg a PoE eszközökön belül: a 

tápellátást nyújtó (power sourcing equipment, PSE) amely DC feszültséget nyújt 

a tápellátást igénylő (powered devices, PD) eszközök számára Ethernet kábelen 

keresztül. Olyan környezetben, ahol csak néhány eszköz PoE kompatibilis, ott 

PoE splitterek és injektorok jelentik a megoldást a teljes PoE rendszer 

költséghatékony létrehozásához.  
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A technológiát számos eszköz támogatja, beleértve a következőket: 

 

• Közlekedési rendszerek: LED-es kijelző táblák 

• Automatizálás eszközei: gázjelző készülékek, beágyazott és terminál 
számítógépek, IP hangszórók, kártyaolvasók, stb. 
• Kritikus megfigyelési rendszerek: IP kamerák, biztonsági beléptető 

rendszerek 
• Vezeték nélküli eszközök: PDA-k 

• VoIP telefonok 
 

 
 

Bővebb információ: 

http://kampany.moxa.hu/PoE/index.htm 
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