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Nejprodávanější jednotky

Switch CNGE2+2SMSPOE(HO)  Switch CNGE2FE4SMS  Konvertor CL(L/R)EFE(X)

  Management (SNMP, HTTP, CLI)

  2x 100/1000T, 2x 100/1000X

  Zabezpečení kruhové topologie na optických

       portech

  Rozšířené provozní teploty -40...+75°C

  Až 60W PoE na port

  Redundantní zdroj

  4x IN/OUT kontakty

  Podpora IGMP snoopingu

  Self-Management - nastavení dostupnosti 

       na hlavních  portech

  4x 100T, 2x 100/1000X

  Rozšířené provozní teploty -40...+75°C

  Až 60W PoE na port

  Ethernet Over Coax/Twisted pair

  Provedení 1, 4, 8 a 16 Coax/UTP protů

  Až 100 Mbps

  Až 610 M přenos včetně PoE (15,4W)

  MTBF >100 000 hodin

  Rozšířené provozní teploty -40...+85°C

  Na straně kamery není potřeba 

       napájení u PoE verze (PD)

Kontakt

  Bc. Roman Štemberk, DiS.

Product & Sales manager

tel.: +420 548 210 406 kl. 238

mobil: +420 736 625 838

Autorizovaný distributor pro ČR a SR 

PROFIcomms s.r.o. nabízí k produktům ComNet přidanou hodnotu:

  technická podpora dálková nebo u zákazníka

  technická a produktová školení

  návrhy sítí 

Jednotky pro průmysl a kamerové systémy

Americká společnost ComNet poskytuje inovativní řešení pro komunikační sítě v oblasti 

bezpečnostních systémů, inteligentních dopravních systémů a v průmyslu. 

Jedná se zejména o optické konvertory pro video, data a audio přenosy a jednotky pro široké použití v Ethernet aplikacích - např. PoE 

injektory s podporu napájení až 95W, dále průmyslové switche určené do rozvoden a k venkovním kamerovým systémům.  ComNet 

nabízí také řešení pro přenosy protokolů RS232/422/485, E1 a pro přenos 

dat po koaxiálním kabelu nebo kroucené dvoulince.  



Nejprodávanější jednotky

 Switch MS4402  Switch MS65211PM  Konvertor MS657099(P)X

  Možnost volby 1 nebo 2 SFP uplinků

       (100/1000Base-X)

  Zabezpečení kruhové topologie 

       na optických portech

  Rozšířené provozní teploty -25..+65°C

  Kompaktní design

  Možnost instalace na DIN pomoci adaptéru

  V horizontálním I vertikálním provedení

  Ekonomická varianta (Entry Line)

  13 základních portů: 8x 100/1000T PoE+,

       1x 100/1000T PoE+ (PD), 4x combo porty

       100/1000X nebo 100/1000T

  Rozšířující moduly: 12 portů 100/1000X/T,

       2x 10G porty 

  Až 60W PoE na port 

  Duální zdroj

  Rozšířené provozní teploty -25..+65°C

  Robustni desgin

  Digitální vstupy a podpora SD karty

  USB výstup pro ovládání dalších zařízení

  Režim kovertor nebo bridge

  Podpora PoE+

  Verze s fixní optikou SM/MM

  Rozšířené provozní teploty -45..+75°C

  SFP slot 1000Base-X

  Možnost instalace na DIN 

Průmyslové jednotky s německou kvalitou

Microsens je německá společnost s předním postavením na světovém trhu v oblasti 

vývoje, výroby a prodeje zařízení pro komunikaci po optických vláknech. Produkty z portfolia 

pro průmyslové aplikace a automatizaci je rozděleno na dvě základní řady:

Entry Line je ekonomická řada jednotek bez managementu, určená do jednodušších aplikací. Řada se skládá ze switchů a konvertorů, 

které je možné volit také ve variantě PoE+.

Profi Line jednotky jsou navrženy do kritických aplikací - např. do zdravotnických zařízení, rozvodných sítí do železniční oblasti. 

Všechny switche umožňují dálkovou správu a podporují řadu pokročilých funkcí, jako 

jsou rychlé obnovení kruhové topologie, záloha konfigurace na SD kartu a další. 
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