
 Distributor je audio/video aktivní rozbočovač signálu. Obsahuje 
8 konektorů RJ-45 pro napojení audio/video telefonů a 2 konektory RJ-45 
pro přívod stoupačky a odvod stoupačky audio/video signálu. Vlivem úbytků 
napětí na vedení je distributor vybaven svorkovnicí pro připojení 
pomocného napájení pro vedení napájecí zdroj->telefon delší než 30m  
nebo také pokud je v systému zapojeno více jak 7 distributorů. 

Distributor RJ-45

ELEKTRO-FA.PAVELEK,s.r.o.

Popis: 1. Konektor RJ-45 pro připojení přívodu stoupačky, 2. Konektor 
RJ-45 pro připojení odvodu stoupačky, 3. Konektory RJ-45 pro připojení 
telefonů, 4. Svorkovnice pro připojení pomocného napájení. 5. Indikace 
napájecího napětí (svítí-li zelená LED - aktivní napětí na sběrnici iDům) 
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Pomocné napájení DISTRIBUTOR RJ-45

+
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Nikdy nepropojujte distributor přímo do PC !!! 
POZOR +15V/5A !!! Distributor se propojuje s PC 
pouze přes konfigurátor pomocí redukčního 
kabelu. Redukční kabel je součástí balení 
konfigurátoru.
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Interkom konfigurátor
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Zapojení konektoru PFH02-04P 

2 <-> Digital
3 <-> Analog
4 <-> GND

1

6
7

8

Popis: 5. Konfigurátor, 6. Redukční kabel (PSH02-04 na Rj45), 
7. Videodistributor, 8. PC

Zapojení konektoru RJ-45

18
upravený videosignál (V-)
upravený videosignal (V+)
GND napájení (-)
GND napájení (-)
analogová linka (A)
digitální linka (D)
+15V napájení (+)
+15V napájení (+)

(hnědobílý)
(hnědý)
(modrobílý)
(modrý)
(zelenobílý)
(zeleny)
(oranžovobílý)
(oranžový)  

Konektory RJ-45  u kabelů od telefonů, tabla a 
propojovacích kabelů mezi distributory zapojte 
podle obrázku.

Doporučujeme zapojit vodiče upraveného 
videosignálu (hnědobílý, hnědý) i přesto, že 
vlastníte jen audiotelefony.

Základní popis Terminační konektor

    Terminační konektor (konektor RJ-45 se zapojeným odporem) je součástí 
balení a slouží k definování impedance páteřní sítě 100 Ohm. 

Nezapomeňte jej zapojit do posledního distributoru 
páteřní sítě - konektor pro odvod stoupačky !!!

Odvod stoupačky posledního 
distributoru

Konektor RJ-45 se zapojeným odporem jako 
terminanční konektor

Zapojení svorkovnice pomocného napájení

Technické údaje

Provozní napětí: 15V DC

Spotřeba: 35mA / 15V DC

Provozní teplota: +5°C až +40°C

Vlhkost: 45 až 80%

Provozní prostředí: bez výparů, kyselin, prachu a vodních par

Rozměry: 80 mm x 120 mm x 30 mm (V x Š x H)

-
+ +15V napájení

GND napájení4

Svorkovnice pro připojení pomocného napájení pro vedení napájecí zdroj -  
telefon delší než 30m anebo pokud je v systému více jak 7 distributorů.

Příklad zapojení dvou distributorů

distributor RJ45

videotelefon / 
audiotelefon

videotelefon / 
audiotelefon

terminační konektor 

Tablo

UTP

UTP

distributor RJ45

videotelefon / 
audiotelefon

videotelefon /
audiotelefon

UTP

!! Pohled na spodní stranu (strana pinu) konektoru !!
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