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Specifikace  
Adaptér standardu IEEE 1901/HomePlug AV pro přenos Ethernetu do úhrné kapacity 
240Mbit/s po koaxiálním vedení.  

Umožňuje komunikaci několika Ethernet zařízení po jediném kabelu.  

Je zvláště určen pro snadnou konverzi koaxiálního kamerového rozvodu na LAN síť pro 
přechod z analogového kamerového systému na IP kamerový systémy a to včetně řešení 
napájení kamer. 

Každé zařízení pracuje samostatně a ke své činnosti nepotřebuje instalaci žádného softwaru. 

Žádné ze zařízení není z uživatelské hlediska centrální. Síť pracuje na bázi komunikace rovný 
s rovným  (peer-to-peer). 

Rozhraní: 

 1x port Fast Ethernet 10/100Mbps, 100Base-TX, RJ-45, autodetekce 

 2x port BNC, porty jsou galvanicky propojeny 

 1x LED indikátory napětí 

Přenosové vlastnosti: 

 standard HomePlug AV, čipová sada Atheros/Qualcom  QCA6410 

 úhrnná přenosová rychlost všech komunikujících zařízení na jednom kabelovém 
segmentu: 240Mbit/s 

 počet zařízení na jednom koaxiálním kabelu není omezen. Pro praktické užití 
vzhledem ke kapacitě jich nelze doporučit více než 15 na jeden kabelový segment. 
Avšak při užití napájení zařízení z koaxiálního vedení je důležitý celkový příkon 
napájených zařízení a v reálné situaci tak nepřekračuje více než 5 zařízení na jednom 
kabelovém segmentu. 

 přenosový dosah závisí především od útlumu kabelu, např. pro kabel typu RG6  je   
dosah až 2km 

 max. útlum na vedení pro minimální rychlost 10Mbps: max. 35dB @ 2MHz   

 max. útlum na vedení pro maximální rychlost 100Mbps:  max. 12dB @ 30MHz   

 u zařízení napájených z koaxiálního kabelu je nutné zohlednit příkon napájené kamery 
a napětí v koaxiálním vedení  (viz. tabulka dále)  

 přenosové médium je impedančně nezávislé, není nutné používat kabeláž s impedancí 
75Ohm, zařízení lze použít pro jiné impedance a vedení není třeba terminovat 

 zařízení přenáší jakýkoliv Ethernet provoz (tj. Layer 2) a je nezávislé na síťovém 
protokolu  

 je možné použití i jiného metalického média než je koaxiální kabel 

 zabrané přenosové kmitočty 2-30MHz, nosné kmitočty využívány adaptivně, OFDM 

 modulace BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM 

 vestavěná podpora pro QoS priorizaci a IGMP 



EOC62  XtendLAN    

-3- 

 komunikace je šifrována 128bit AES klíčem (ve výchozím nastavení je však klíč ve 
všech zařízeních stejný), klíč lze změnit použitím utilit pro  tuto řadu čipsetů, není 
však dodáváno  v balení 

 doba startu a navázání spojení  do 5 sekund od přivedení napájení 

 

 

 

 Fyzické vlastnosti: 

 Pracovní teplota -30°C~ +50 °C, vlhkost 10-90%, nekondenzující 

 Napájení  dle modelu zařízení z koaxiálního vedení nebo externím adaptérem , vlastní 
příkon do 0,7W 

 Chráněno proti zkratu na koaxiálním vedení i proti zkratu na výstupech napájení  

 Chráněno proti přepólování  

 Rozměr skříňky 87x64x26mm 

 Bez pohyblivých částí. 

 



EOC62  XtendLAN    

-4- 

 

Modely 

EOC62   

 napájení 5-36V DC z externího adaptéru, doporučeno 12V DC 
 nepřenáší napětí do koaxiálního vedení 
 není možné jej napájet z koaxiálního vedení 
 existence napětí v koaxiálním rozvodu do 50V není překážkou 
 porty konektoru BNC jsou vzájemně propojeny, propojení funkční i při odpojeném 

napájení nebo závadě zařízení 

 
 

 

 
 

 
 



EOC62  XtendLAN    

-5- 

 

EOC62PR 

 napájení 24-48V DC z externího adaptéru 
 injektuje napětí do koaxiálního rozvodu pro ostatní zařízení 
 pouze jeden na segment koaxiálního vedení 
 typicky instalován u NVR 
 porty konektoru BNC jsou vzájemně propojeny, propojení funkční i při odpojeném 

napájení nebo závadě zařízení 
 propojení mezi vstupem DC napětí a koaxiálním rozvodem je přímé, avšak nelze 

přenášet do koaxiálního vedení proud větší než 0,7A 
 

 
 

 
 
 
Maximální povolený proud přenášený ze stejnosměrného 

zdroje 24-48V je 0,7A.
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EOC62PT   

 napájení z koaxiálního vedení, rozsah napětí 13V-48V DC 
 napájí připojený spotřebič 12V DC, součástí oboustranně konektoroaný propojovací 

kabel 5.5/2.1mm pro snadné připojení ke kameře 
 typicky instalován u IP kamery 
 chráněn proti zkratu spotřebiče 
 porty konektoru BNC jsou vzájemně propojeny, propojení funkční i při odpojeném 

napájení nebo závadě zařízení 
 
! Nepřipojujte jednotku na napájení 12V DC ! Port 12V DC je napájecí, nikoliv napájený! 

 
 

 

 

! Nepřipojujte port označený "DC12" na napájení ! 

Jde o napájecí port, nikoliv napájený. 

 

Max. příkon napájené kamery je 1,2A t.j. 14W. 
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Příklady zapojení  

Použití EOC62 

EOC62 napájené z externího adaptéru  použijete chcete-li docílit maximální jednoduchosti 
rozvodu a obvykle i maximálního počtu zařízení na jednom kabelovém segmentu. 

V takovéto aplikaci není třeba zohlednit ochrany proti zkratu na koaxiálním vedení a 
výkonové zatížení jednotlivými kamerami, neboť napájecí soustava je při těchto jednotkách 
zcela oddělená od koaxiálního rozvodu. 

 

Jde o doporučený způsob řešení kde je možné zachovat oddělenou napájecí a komunikační 
vrstvu. 

Vzájemné spojení větví stačí provést  T-konektory. Technologie je imunní na impedanční 
poměry. 
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Použití páru EOC62PR - EOC62PT separátně pro každý 
koaxiální segment 

EOC62PR injektuje do koaxiální vedení i napájení, které může být v rozsahu 24 až 48V DC. 
Jeden napájecí zdroj stačí pro všechny EOC62PR jednotky (v závislosti na celkovém odběru 
IP kamer). 

Adaptér EOC62PT napětí  z koaxiálního vedení stabilizuje na 12V DC. 

Užití zcela separátních spojů zvolíte pokud jsou kabelové trasy dlouhé, mají nekvalitní 
frekvenční parametry a je požadována spolehlivost řešení.  

Jde o doporučené řešení pro situace s napájení  koaxiálním vedením a pokud jsou kamery s 
příkonem do 14W (dnes drtivá většina IP kamer). 

Poznamenejme, že řešení je odolné i proti zkratu na některé z kamer - zkrat na výstupu 
EOC62PT vyřadí tento z činnosti a nemá vliv na ostatní ani na příkon do zařízení, jednotka 
bude odpojena až do vyřešení.  
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Použití několika EOC62PT na jedné větvi koaxiálního 
vedení 

EOC62PR injektuje do koaxiální vedení i napájení, které může být v rozsahu 24 až 48V DC. 
Adaptér EOC62PT napětí  z koaxiálního vedení stabilizuje na 12V DC. 

V příkladu vidíte, že můžete sloučit dvě (ale i více) koaxiálních větví do jednoho EOC62PR.  

Příkon žádné z kamer nesmí být větší než 14W, dané výkonovým omezením EOC62PT.  

Celkový proud v koaxiálním vedení (což je rovněž i napájecí proud) nesmí překročit 0,7A což 
je proudový limit EOC62PR. Pro správné nastavení napájecího napětí viz tabulka  dále. 
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Použití EOC62PR pro sdružení několika koaxiálních 
vedení 

Pro většinu přestaveb koaxiálních rozvodů z IP kamerových systémů na IP stačí jeden 
EOC62PR na několik větví na jejichž konci použijete EOC62PT.  

Vzájemné spojení větví stačí provést  T-konektory. Technologie je imunní na impedanční 
poměry a to co byste si mohli jen těžko "dovolit" v analogových systémech je pro HomePlug 
AV běžné. 

Příkon žádné z kamer nesmí být větší než 14W, dané výkonovým omezením EOC62PT.  

Celkový napájecí proud nesmí překročit 0,7A což je proudový limit EOC62PR. Pro správné 
nastavení napájecího napětí viz tabulka  dále. 
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Použití EOC62 v kombinaci s EOC62PR 

V sítích s rozvodem napájení v koaxiálním kabelu je možné kombinovat i jednotky EOC62, 
které jsou napájeny z externího adaptéru a především nenapájejí kameru.  

 

Takové řešení je nezbytné pro situace kdy: 

 je již úbytek napětí na vedení příliš veliký, například díky odběrům na jiných místech  

 nebo by již byl překročen proudový limit EOC62PR který je 0,7A 

 nebo připojovaná kamera má příkon větší než 14W což je limit EOC62PT  

 

Napojení jednotky je možné kdekoliv na trase, ve schématu provedeno T-čkem.  

Poznamenáváme že v jednotkách jsou oba BNC konektory vzájemně přímo propojeny, jde 
tedy rovněž o vestavěné rozbočení, které je funkční i v případě, že je některá z jednotek bez 
napájení.  
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Použití EOC62PT bez EOC62PR 

Přítomnost EOC62PR v sítí není nezbytná, pokud uživatel zajistí připojení napájení do 
rozvodu, je možné síť postavit pouze s použitím jednotek EOC62PT (a samozřejmě i  
EOC62). Důvodem může být již existující napájení koaxiálního rozvodu nebo vhodnost 
umístění napájecího zdroje blíže odběrovým místům s větším příkonem nebo přímo 
nemožnost užití EOC62PR pro jeho proudový limit. 

Důrazně doporučujeme aby v takovém případě bylo rozhodně použito napájecího zdroje který 
má nadproudové omezení, tak aby nemohlo dojít k poškození rozvodů kabeláže při 
případném zkratu v koaxiálním kabelu. Velikost proudového omezení (lze nalézt jako tzv. 
"ampacity") závisí od použitého rozvodu a zohledňuje tepelné bezpečnostní faktory. Pro 
kabeláž typu  RG59 s vodičem 0.8mm se nedoporučuje přesahovat 3A. 

 

V příkladu je DC zdroj napojen na koaxiální rozvod jednoduchou přechodkou mezi BNC a 
šroubovým konektorem a T-konektorem.  
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Výkonové limity 
 

Souhrnný příkon kamer na jednom kabelovém segmentu napájeném z EOC62PR v závislosti 
od použitého napájecího napětí: 

 

Napětí vedení (V) Max. souhrnný příkon kamer (W) 
24 13 
28 15 
36 20 
48 26 

 
Závislost přenosové rychlosti na útlumu trasy 

 

Útlum (dB) Přenosová rychlost (Mbps) 
0 113 
10 104 
13 96 
17 85 
19 81 
21 72 
25 56 
33 22 
35 13 
36 11 
37 0 
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Dosahy  
Maximální napájecí a komunikační dosahy pro užití jednotek EOC62PR a EOC62PT  v 
závislosti na použitém napájecím napětí: 

 

Pro kabel RG59 

(střední vodič z mědi průměru 0,8mm, opletením z hliníku s pokrytím lepším než 60%) 

Dosahy v metrech. Proud je celkový proud všech kamer na jednom koaxiálním kabelu. Příkon 
je celkový součet příkonů všech kamer na jednom koaxiálním kabelu. Napětí zdroje je napětí 
použité při napájení koaxiálního rozvodu.  

Proud  
(A): 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 

 
Příkon 
(W) 1,2 2,4 3,6 4,8 6 7,2 8,4 9,6 10,8 12 13,2 14,4 15,6 16,8 18 19,2 

24 800 440 280 190 140 100 70 50 30 20 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

28 1030 640 420 300 230 170 140 110 80 60 50 30 20 10 N/A N/A 

36 1030 1030 700 520 410 330 270 220 190 160 130 110 100 80 70 60 N
a
p
ě
tí

 
zd

ro
je

 
(V

) 

48 1030 1030 1030 850 680 560 470 400 340 300 260 230 210 180 170 150 
Souhrnné příkony nad 13W konzultujte s tabulkou výkonového limitu. 

 

Pro kabel RG6 

(střední vodič z mědi průměru 1,0mm, opletením z hliníku s pokrytím lepším než 60%) 

Dosahy v metrech. Proud je celkový proud všech kamer na jednom koaxiálním kabelu. Příkon 
je celkový součet příkonů všech kamer na jednom koaxiálním kabelu. Napětí zdroje je napětí 
použité při napájení koaxiálního rozvodu. 

 
Proud: 
(A) 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 

 
Příkon:  
(W) 1,2 2,4 3,6 4,8 6 7,2 8,4 9,6 10,8 12 13,2 14,4 15,6 16,8 18 19,2 

24 1110 610 390 270 190 140 100 70 40 20 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

28 1570 880 590 420 310 240 190 150 110 90 70 50 30 20 N/A N/A 

36 2250 1430 980 730 560 450 370 310 260 220 190 160 130 110 100 80 N
a
p
ě

tí
 

zd
ro

je
  

(V
) 

48 2250 2250 1570 1180 940 770 650 550 480 420 370 320 290 260 230 210 
Souhrnné příkony nad 13W konzultujte s tabulkou výkonového limitu. 

 

 



EOC62  XtendLAN    

-15- 

 

Administrace zařízení 
Administrace zařízení není v kamerových sítí, z důvodů oddělené komunikace od jiných 
datových přenosů potřebná a k zařízení se utility nedodávají. 
 
Pouze pokud by uživatel chtěl oddělit tento provoz z důvodu případného souběhu z datovou 
sítí lze k některým úkonům použít aplikace které lze nalézt na stránkách věnující se Power 
Line Communication.  
 
 
Např. 
 
https://wikidevi.com/wiki/Atheros_Power_Packet_Utility 
 
Doporučit lze utilitu  která je pod různými názvy -   Power Packet Utility verze 7.1.0101  
 
Více informací k ní naleznete v dokumentu 
 
IEEE1901, HomePlug AV and Green PHY Power Packet Utility  (PPU) v 7.1 z  roku 2013. 
 
 
Utilita umožnuje: 

- diagnostikovat kvalitu spojení na jednotlivé jednotky a ověřit si tak jejich dosah a 
propustnost 

- nastavit společné heslo sítě  
- nastavit VLAN Tag 
- nastavit ToS bit 

 
 
Pro diagnostiku spojení upozorňujeme že pokud není na koncovém zařízení připojeno žádné 
LAN zařízení je toto detekováno vždy na nejnižší rychlosti 9Mbps s Quality Fair. Až po 
připojení komunikujícího zařízení (při přenosu dat) ukáže diagnostika skutečnou hodnotu 
spojení, vždy vyšší, v rozsahu cca. 11Mbps až 120Mbps. 
 
 
 


