
 
 
 

          
           Mediakonverter Gigamedia  
           10/100/1000 med SFP port 
 

     
 

                      
Gigamedia mediakonverter 10/100/1000 med SFP port 
Mediakonverter för omvandling av elektriska till ljussignal för stam eller områdesnät, t.ex. för 
sammankoppling av switchar i stativ eller skåp i ett Ethernet eller Fast Ethernet-nätverk. Med konvertern kan 
du ansluta fiber till koppar eller tvärt om vid förlängning ett nätverk över långa avstånd via optisk fiber 
(multimode eller singelmode) eller för att ansluta två strukturerade nätverk mer än 100 meter. GGM 840SFP 
klarar 10/100/1000 Mbps och har en öppen port för valfri SFP modul t.ex. Gigamedias SFP modul för 
multimode (Enr: 51 870 83) eller för singelmode (Enr: 51 870 82).  
 
Egenskaper: 
• Vid multimode fiber OM3 (50/125) upp till 550 meter och  upp till 275 m med 62,5/125 fiber (OM 1)  
• Halv och full duplex 
• Låg strömförbrukning 
• Automatiskt "MDI / MDIX" RJ45-porten 
• Växla "store and forward" 
• Länk/fel signalering via LED 
• Auto MDI/MDIX på RJ45-port 
 
Teknisk beskrivning: 
• 10/100/1000 Mbps 
• 1 st port för SFP modul + 1 st för RJ45 
• 1000Base-SX eller 1000Base-LX 
• Spänningsmatning 12V DC, 0.8A, extern strömförsörjning ingår 
• Frekvens: från 47Hz till 63Hz 
• Arbetstemperatur: 0 ° C ~ 60 ° C 
• Lagringstemperatur (ej i drift): -20° C ~ 80° C 
• Fukt: 5 % ~ 90 % 
• Mått: 109,2 x 73,8 x 23,4 mm (L x B x H) 
• Vikt: 160g 
 
Forts… 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
Godkännande: 
• FCC del 15 klass A CE Godkänd 
 
Standarder: 
• IEEE 802.3, IEEE802.3u 
• IEEE 802.3u, IEEE802.3z 
 
Förklaring av status vid LED indikering: 
• LNK/ACT On, anger att fiber/koppar anslutning är aktiv 
• Blinkande LED visar att det finns många överföringar av datapaket vid sändning och mottagning  
• LED  1000 m visar att överförd data uppgår till 1000 Mbps 
• LED  100 m visar att överförd data uppgår till 100 Mbps 
• FDX on, anger att full duplex är aktivt 
• FDX off, indikerar att konvertern fungerar i halv duplex 
• PWR: Grön LED, Indikerar att enheten är påslagen (ansluten till elnätet)  
 
Dimensioner och vikt: 
• Mått: 109,2 x 23.4 x 73.8 mm (B x H x D) 
• Vikt: 160g 
 
Garantitid: 
• 2 år (ALEM 95) 
. 
 

E-nummer Typ Benämning   Antal/fp 
51 870 90  GGM 840SFP  Konverter 10/100/1000 SFP   1 st 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


