
PoE-baseret forsyning

I dag er mange kameraer forsynet af netværkskabler via PoE (Power 
over Ethernet), som forsyner dem. På den måde spares forsynings-
kablingen. PoE teknologien har indført nogle nye begreber som PD 
eller Power Device - altså i dette tilfældet komponenten, der er et 
kamera og enheden, der forsyner PSE eller Power Sourcing Device. 
PSE enheden kan være en PoE switch eller en PoE injektor som  
stand-alone løsning. Phoenix Contact leverer et omfattende produkt-
program af PoE injektorer til forskellig performance. Med en forsyning 
på op til 30 watt overholder disse komponenter standarderne IEEE 
802.3 af (15,4 watt) og 802.3 at (30 watt). F.eks. gør 60 watt- 
komponenterne de kraftige PTZ (pan/tilt/zoom) kameraer i stand til 
at bliver forsynet med strøm. 

Udover de forskellige performance klasser op til 60 watt er PoE 
injektorer karakteriseret ved et bredt temperaturområde fra -40°C til 
75°C, hvilket giver mange anvendelsesmuligheder. Fleksibilitet med 
hensyn til komponentforsyningen sikres af den redundante indgangs-
spænding fra 18 V DC … 57 V DC. Det er derfor muligt at benytte 
24 V DC og 48 V DC strømforsyninger. Den interne  strømforsyning 
er galvanisk adskilt for at undgå kortslutning på PoE forsyningskablet. 
Dette beskytter PoE injektoren såvel som overordnede strømforsyn-
inger og andre komponenter i forsyningsdelen mod skader forårsaget 
af kortslutninger mellem PoE-førende datakabler og kabelskærmning, 
hviket giver væsentlige omkostningsbesparelser.

PoE injektorer fås med RJ45, skrue-, Push-in- og  
lyntilslutningsteknologi

Netværksteknologi til IP-baseret videoovervågning
Høj pålidelighed selv under barske betingelser

I videoovervågningssystemer i dag har brugerne behov for 
god billedkvalitet. Der er stor efterspørgsel på egnet kamera-
teknologi. Derudover kræver de til tider barske omgivelses-
betingelser udendørs meget robuste netværkskomponenter, 
som sikrer pålidelig drift og i det bedste tilfælde reducerer 
omkostningerne. 

Takket være moderne film og tv forventer brugere af videoovervåg-
ningssystemer ofte højtopløste billedsekvenser, hvor selv de mindste 
deltaljer nemt kan genkendes. Et godt kamera kan gøre meget – men 
desværre er det ikke tilstrækkeligt blot at vælge et godt kamera. Hvis 
kameraerne skal installeres i dyre systemer og integreres i eksisterende 
netværk, er det også vigtigt at vælge en egnet teknologi og high- 
performance komponenter. Udendørs skal komponenterne kunne 
modstå barske miljømæssige betingelser som støv, fugt, høje eller lave 
temperaturer samt have en god EMC beskyttelse. En sikker datakom-
munikation kan kun sikres med komponenter, der overholder dette.

Øg systemrådighed ved hjælp af integreret overspændingsbeskyttelse 
og skærmstrømsovervågning

Fleksibel fieldkabling

Til dette formål har Phoenix Contact et omfattende produktprogram 
til hele netværksinstallationen. Det har vist sig nyttigt at benytte 
kobberkabler til fast og fleksibel installation i fieldkabling fra kontrol-
boks til kamera og mellem de individuelle bygninger. Kablerne fås både 
i løbende meter og med formonterede hanstik. Hvis brugeren ønsker 
selv at montere kabler på stedet, kan man vælge mellem mange stik og 
værktøjer i forskellige designs. De formonterede patchkabler kan 
bestilles i længder op til 20 meter til CAT5 og CAT6. Til struktureret 
fieldkabling anbefales ministikpaneler. De passive patchpaneler til 
DIN-skinner er et bekvemt alternativ til at montere RJ45 stik på 
stedet, så der ikke længere er behov for en besværlig installations-
proces med specielt værktøj. 

For at lave en hurtigere og mere simpel installation har vi lavet 
vores PoE injektorer med tilslutningsklemmer og en RJ45 sokkel. 
Selvfølgelig fås de også med 2 RJ45 sokler. For at afslutte kablet i PoE 
injektoren kræves der ikke specialværktøj. På samme måde er det ikke 
længere nødvendigt at placere et separat patchpanel med et patch-
tilslutningskabel. Det sparer penge og plads på DIN-skinnen. 

Integreret overspændingsbeskyttelse og 
skærmstrømsovervågning

Ethernet interfaces betjenes med lave signalniveauer ved høje frekven-
ser. Derfor er de særligt følsomme overfor overspændinger, som kan 
føre til, at dyre netværkskameraer og andre komponenter bliver øde-
lagt. Komponenter kan blive negativt påvirket af spændingskoblinger, 
særligt hvad angår videosystemer placeret udendørs. Derfor kan PoE 
injektorer fås med en integretet overspændingsbeskyttelse, som 
beskytter de tilsluttede slutkomponenter. 

De nye PoE injektorer skiller sig også ud takket være deres paten-
terede skærmstrømsovervågning. Hvis der er potentialeforskelle i 
netværket, vil der gå en strøm til skærmen, som ikke er hensigts- 
mæssig, da det kan få udstyr til at gå i stykker, eller forårsage mange 
fejlpakker. Det vil i sidste ende betyde, at videoovervågningen ikke 
fungerer. For at undgå dette har PoE injektorerne INJ 2000 enkle 
diagnosemuligheder. Eksisterende udligningsstrømme eller strømme 
koblet på det PoE-førende kabel måles og indikeres med LED. Det viser 
brugeren, at der er et generelt jordingsproblem i deres installation. 



Individuelle systemdele kan være tilsluttet forkert hvad angår deres 
potentialer, eller der kan være en høj risiko for elektromagnetisk 
påvirkning af et kabel under installation. 

Transparent konvertering af fiberoptik

Da kobberbaseret Ethernet har en begrændset rækkevidde (maks.  
100 meter), som til denne type opgaver ikke er ret langt, har man 
mulighed for at forlænge disse afstande med lysleder i stedet. Den 
anden fordel ved kommunikation over lysleder er, at det giver galva-
nisk adskillelse i netværket og mod elektrisk støj og lyn ved udendørs 
opgaver. Derfor har Phoenix Contact også udviklet konvertere fra 
kobberbaseret Ethernet til forskellige fiber typer (single mode, Multi-
mode, POF/HCS), så der altid findes den rette løsning til opgaven. . 

Ved normale lyslederopgaver bruger man 2 ledere, men ved typiske 
roterende opgaver har man kun 1 fiber til rådighed (via optisk  
”slæbering”). Til disse løsninger har Phoenix Contact udviklet medie-
konverterne FL MC WDM til roterende applikationer og øvrige appli-
kationer, hvor man ellers kun har 1 fiber rådighed. De er baseret på 
WDM (Wavelength Division Multiplexing) teknologi. De nye, robuste 
mediekonvertere, FL MC 2000E, er designet til brug i miljøer med 
kraftig EMS-påvirkning som f.eks. understationer og lokale transfor-
merstationer. Mediekonverteren er designet til at overholde IEC 
61850-3 og IEEE 1613 for ekstreme miljøomgivelser (-40 til +75 oC). 

Hurtig tilslutning mellem field og styretavlekabling

PoE injektorernes tilslutningsteknologier og beskyttelses-
mekanismer benyttes også til de otte nye Ethernet patchpanels  
fra Phoenix Contact, som fås i to funktionsgrupper. De passive 
termination boards muliggør hurtig og nem tilslutning mellem field 
og styretavlekabling. Udover standard moduler med et kompakt 
design har de nye patchpanels integreret overspændingsbeskyttelse. 
Det beskytter tilsluttede komponenter og sikrer en høj grad af 
systemrådighed. Det gælder også for den ekstra 
skærmstrømsovervågning, idet jordingsproblemer indikeres af en 
LED. Forskellige tilslutningsteknologier (f.eks. IDC, skrue og  
Push-in) gør tilslutningen af fieldkabel hurtigere. Da trækaflastning 
sikres på samme tid, tilsluttes kabelskærkning uden værktøj, hvilket 
sparer meget tid. 

Når kobberbaseret overførsel når grænsen, er Fast Ethernet 
mediekonvertere fra Phoenix Contact de rigtige komponenter til 
enhver applikation

Patchpaneler støtter struktureret kabling og sparer en masse tid 
under installation

The turnkey solution, 
neatly packaged
Video surveillance for industrial applications

Reliable communication in camera networks ensures that no images are lost. Phoenix 
Contact provides a broad portfolio of industry-capable products for the network 
between your cameras and video server. These products guarantee high availability, even 
in critical applications.
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For additional information, call +49 5235 3-12000 
or visit phoenixcontact.com/videosurveillance

Overblik

I professionelle videosystemer udgør planlægning og installation af 
infrastruktur en stor del af projektet. Til det er pålidelige komponenter 
uundværlige, fordi videoovervågningssystemer betjenes døgnet rundt. 
Som specialister i alle produkter og services, der er krævet for at 
tilslutte kameraer til videoservere, leverer automationsspecialisten 
industrielle løsninger, som sikrer, at ingen optagelser går tabt. 


