
EENVOUDIGE IP-MIGRATIE
   FLEX-ADAPTERS EN -EXTENDERS
NVT PHYBRIDGE 

INFORMATIEBLADFLEX-C FLEX-Link 

FLEX-Link voldoet aan de normen van de IEEE en onderhandelt over 
stroomvereisten met een IP-apparaat, levert 50 W vermogen via vier paren en kan 
lokaal van stroom voorzien worden.

FLEX-C ondersteunt apparaten die voldoen aan de normen van de IEEE met lagere 
stroomvereisten.

FLEX4 voldoet aan de normen van de IEEE en onderhandelt over stroomvereisten 
met maximaal vier IP-apparaten, levert 30 W vermogen via twee paren en kan 
lokaal van stroom voorzien worden

FLEX-adapters en -extenders
De FLEX-reeks adapters en extenders is ontworpen om PoE te verlengen tot ver 
buiten het normale bereik van ethernet. In combinatie met de FLEX24 Switch of de 
FLEX-Base Extender kunnen FLEX-adapters 10/100 Mbps leveren (symmetrisch, 
volledig dubbelzijdig) en PoE (tot 50 W) over UTP/STP met één, twee, of vier paren 
(voor UTP/STP met een enkel paar is lokale stroomvoorziening nodig) met een bereik 
van maximaal 610 m (2000 ft). Dit voorkomt de kosten en storingen die komen kijken 
bij de vereisten voor een IDF-kastsysteem. Er zijn drie adaptermogelijkheden die 
implementatieflexibiliteit bieden:

Toepassingen FLEX-adapter
10/100 Mbps (volledig dubbelzijdig, symmetrisch) en PoE++ via UPT/STP 

van meerdere paren met bereik van 610 m (2000 ft)
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De FLEX-extendersets zijn 
enkelpoorts-verlengingsoplossingen

Enkelpoorts extenderset (NV-FLXLK-XKIT)
•  1 x FLEX-Base eenheid
•  1 x FLEX-Link adapter
•  1 x 60 W, 55 V stroomvoorziening

Vierpoorts extenderset (NV-FLX-04-XKIT)
•  1 x FLEX-Base eenheid
•  1 x FLEX4 adapter
•  1 x 110 W, 55 V stroomvoorziening

FLEX-extendersets

Functies
10/100BASE-T(X) ethernet met 
PoE++ (tot 50 W)
10/100 Mbps volledig dubbelzijdige 
datasnelheid
PoE++ voor stroominbreng of doorgeven via 
standaard UTP- of STP-kabel
Tot 610 m (2000 ft) met 100 Mbps over vier 
paren of met 10 Mbps over één (lokale 
stroomvoorziening nodig) of twee paar
Bedrijfstemperatuur van -40°C 
tot +70°C
Ondersteunt Multicast, Unicast en Broadcast
Automatische detectie van datasnelheid voor 
maximaal gebruik van bandbreedte en 
overdrachtsafstand
Voldoet aan alle belangrijke IP- en 
IEEE-normen voor RFC-netwerkprotocollen 
zoals UDP en TCP.
EN 50121-4 norm voor 
spoorweg-/metro-omgevingen (FLEX-Base, 
FLEX-Link en FLEX4)
Led-indicatoren voor bedrijfsstatus
Ontworpen en geproduceerd in 
Noord-Amerika
5 jaar garantie
FLEX-Base, FLEX-Link en FLEX4 kunnen lokaal 
van stroom voorzien worden
Stroomverbruik: 1,5 W of minder

door NVT Phybridge

FLEX-Link FLEX-C FLEX4

Vermogen

• Maximaal 50 W, geleverd 
 op 4 paren
• Mogelijkheid voor lokale 
 stroomvoorziening om 
 grotere vermogenslevering 
 naar IP-apparaat te 
 ondersteunen
• Adapter voldoet aan de normen 
 van de IEEE en onderhandelt 
 over stroomvereisten met een 
 IP-apparaat

• Maximaal 30 W, geleverd op 
 2 paren (extra paren)
• Geen mogelijkheid voor lokale 
 stroomvoorziening 
 beschikbaar
• Onderhandelt niet over 
 stroomvereisten met 
 IP-apparaat
• Apparaat moet voldoen aan 
 IEEE-normen

• Maximaal 30 W, geleverd 
 op 2 paren
• Mogelijkheid voor lokale 
 stroomvoorziening om grotere 
 vermogenslevering naar
 IP-apparaat te ondersteunen
• Adapter voldoet aan de 
 normen van de IEEE en 
 onderhandelt over 
 stroomvereisten met een  
 IP-apparaat

Behuizing Metaal Plastic Metaal
Biedt
ondersteuning 
voor enkele paren

Ja (lokale
stroomvoorziening nodig)

Ja (lokale
stroomvoorziening nodig)

No

EN 50121-4
Norm No

Ja 
(goedgekeurd om te 
functioneren in een 

spoorweg-/metro-omgeving)

Ja 
(goedgekeurd om te 
functioneren in een 

spoorweg-/metro-omgeving)



FLEX-adapter technische specificaties

Beschikbare bandbreedte voor FLEX-extenderset (FLEX-Base, FLEX-Link, 60 W, 55 V stroomvoorziening)

PoE beschikbaar vermogen voor FLEX-Link, FLEX4 en FLEX-C

Naleving en instantiegoedkeuring

Ga voor meer informatie naar: www.nvtphybridge.com

EMC
Uitstoot (klasse A voor FLEX4 en klasse B voor FLEX-Link, FLEX-Base, FLEX-C): EN 55032:2012, FCC deel 15, EN 50121-4:2015 (FLEX4, FLEX-Link, FLEX-Base)
Immuniteit: EN 55024:2010, EN 50121-4:2015 (FLEX4, FLEX-Link, FLEX-Base)

Veiligheid
UL 60950-1 2e ed 2014-10-14, CSA C22.2 nr. 60950-1-07 2e ed 2014-10 
IEC 60950-1:2005 + A1 + A2, EN 60950-1:2006 + A11 + A12 + A1 + A2

Omgeving EU RoHS-richtlijn 2011/65

UPT/STP met vier paren

UPT/STP met twee paren 100 Mbps volledig dubbelzijdig tot 305 m (1000 ft), 10 Mbps volledig dubbelzijdig, symmetrisch van 305 m (1000 ft) tot 610 m (2000 ft)

UPT/STP met één paar 10 Mbps volledig dubbelzijdig, symmetrisch tot 610 m (2000 ft), alleen als de FLEX-Link lokaal van stroom voorzien wordt

FLEX-Link/FLEX4

UPT/STP met vier paren 50 W 47 W 44 W 41 W 38 W 35 W 32 W 30 W 27 W

UPT/STP met twee paren 30 W 30 W 27 W 25 W 22 W 20 W 17 W 14 W 12 W

.

FLEX-C

UPT/STP met vier paren 30 W 30 W 30 W 29 W 27 W 26 W 25 W 23 W 22 W

UPT/STP met twee paren 30 W 30 W 27 W 25 W 22 W 20 W 17 W 14 W 12 W

Modelnummer FLEX-C FLEX-Link FLEX-Base FLEX4

Onderdeel-
nummer NV-FLXLK-C NV-FLXLK NV-FLXLK-BSE NV-FLX-04

Afmetingen
8,1 cm x 3,8 cm x 2,3 cm (L x B x H); 
3,19” x 1,50” x 0,90” (L x B x H)

8,8 cm x 5,5 cm x 2,5 cm (L x B x H); 
3,46” x 2,16” x 0,98” (L x B x H)

8,8 cm x 5,5 cm x 2,5 cm (L x B x H); 
3,46” x 2,16” x 0,98” (L x B x H)

9,8 cm x 9,6 cm x 2,5 cm (L x B x H); 
3,86” x 3,78” x 0,98” (L x B x H)

Gewicht 44 g (1,5 oz) 114 g (4 oz) 114 g (4 oz) 214 g (7,6 oz)

Interface: 
Netwerkinfra-
structuur-zijde 
(FLEX)

1 RJ45-poort: UTP/STP-kabel 
(twee of vier paren)

1 RJ45-poort: UTP/STP-kabel 
(twee of vier paren)

1 RJ45-poort: UTP/STP-kabel 
(twee of vier paren)

1 RJ45-poort: UTP/STP-kabel 
(twee of vier paren)

Interface: 
IEEE-zijde 
(IP-apparaat)

1 RJ45-poort, apparaat moet 
voldoen aan IEEE
802.3 af/at-normen

1 RJ45-poort, apparaat moet voldoen 
aan IEEE 802.3 af/at-normen 50 W, 
10/100 Mbps-verbinding met 
IP-eindapparaat

(voor algemeen/PoE-switch)
1 RJ45-poort: ondersteunt 
onderhandeling met IEEE 
802.3 af/at-switches

4 RJ45-poorten, apparaat moet 
voldoen aan IEEE 802.3 af/at-normen, 
10/100 Mbps-verbinding met 
IP-eindapparaat

Stroomvoor-
ziening

PoE van de FLEX24-switch of lokale 
stroomvoorziening van FLEX-Base; 
maximaal 30 W (over twee paren)

PoE van de FLEX24-switch of externe 
stroomtoevoer; maximaal 50 W 
(over vier paren) of 30 W 
(over twee paren)

PoE van standaard PoE-switch of 
externe stroomtoevoer; maximaal 
50 W (over vier paren) of 30 W 
(over twee paren)

PoE van de FLEX-switch of externe 
stroomtoevoer; maximaal 30 W 
(over twee paren) voor iedere poort

DC IN
(barrel-
connector)

Stroomverbruik 1,3 W 1,5 W 1,5 W 1,5 W 

Bedrijfs-
temperatuur

-40 ºC tot 70 ºC -40 ºC tot 70 ºC -40 ºC tot 70 ºC

Gemiddelde tijd 
tot defecten 
(MTBF, Mean Time 
Before Failure)

Meer dan 20 jaar Meer dan 20 jaar Meer dan 20 jaar Meer dan 20 jaar

Luchtvoch-
tigheid 10% tot 95% (niet-condenserend) bij 35 °C 10% tot 95% (niet-condenserend) bij 35 °C 10% tot 95% (niet-condenserend) bij 35 °C 10% tot 95% (niet-condenserend) bij 35 °C

100 Mbps volledig dubbelzijdig, symmetrisch tot 610 m (2000 ft)

De FLEX-Link kan maximaal 50 W vermogen ondersteunen door alle vier de paren te gebruiken of maximaal 30 W door twee paren te gebruiken FLEX4 kan maximaal 120 W vermogen ontvangen en kan tot 
30 W vermogen uitvoeren voor apparaten die voldoen aan de 802.3af/at-normen. Om rekening te houden met het verlies van kabels en om de PoE-levering te verbeteren hebben de adapters FLEX-Link en 
FLEX4 de mogelijkheid om een lokale externe stroomvoorziening te gebruiken. De Flex-Link en FLEX4 voldoen aan de normen van de IEEE en onderhandelen over vermogen met het IP-apparaat.

De FLEX-C ondersteunt apparaten die voldoen aan de normen van de IEEE en kan tot 30 W vermogen ondersteunen met twee paren. Indien u meer vermogen nodig heeft, kunt u in plaats daarvan 
de FLEX-Link gebruiken.

Optioneel (apart verkrijgbaar)
48 V - 56 VDC via een externe 
AC/DC-stroomadapter (alleen IEC 
klasse II geïsoleerd)
OPMERKING 1: Indien lokale 
stroomvoorziening gebruikt wordt, 
moet de uitvoer daarvan geïsoleerd 
zijn van de aardpotentiaal.
OPMERKING 2: Indien het voltage 
van de lokale stroomvoorziening 
lager is dan het voltage dat geleverd 
wordt door de PoE-schakelaar moet 
het vermogen van de PoE-switch 
uitgeschakeld worden.

Optioneel (apart verkrijgbaar)
48 V - 56 VDC via een externe 
AC/DC-stroomadapter (alleen IEC 
klasse II geïsoleerd)
OPMERKING: indien lokale 
stroomvoorziening gebruikt wordt, 
moet de uitvoer daarvan geïsoleerd 
zijn van de aardpotentiaal.

Optioneel (apart verkrijgbaar)
48 V - 56 VDC via een externe 
AC/DC-stroomadapter (alleen IEC 
klasse II geïsoleerd)
OPMERKING 1: Indien lokale 
stroomvoorziening gebruikt wordt, 
moet de uitvoer daarvan geïsoleerd 
zijn van de aardpotentiaal.
OPMERKING 2: Indien het voltage 
van de lokale stroomvoorziening 
lager is dan het voltage dat geleverd 
wordt door de PoE-schakelaar moet 
het vermogen van de PoE-switch 
uitgeschakeld worden.

-40 ºC tot 70 ºC

610 m (2.000 ft)533 m (1750 ft)457 m (1.500 ft)381 m (1.250 ft)305 m (1.000 ft)228 m (750 ft)152 m (500 ft)76 m (250 ft)6 m (20 ft)

610 m (2.000 ft)533 m (1750 ft)457 m (1.500 ft)381 m (1.250 ft)305 m (1.000 ft)228 m (750 ft)152 m (500 ft)76 m (250 ft)6 m (20 ft)

Getest volgens internationale 
veiligheidsnormen bij maximale 
omgevingstemperaturen van  60 ºC bij 
15 W en 50 ºC bij 30 W

Getest volgens internationale 
veiligheidsnormen bij maximale 
omgevingstemperaturen van  60 ºC bij 
15 W en 50 ºC bij 50 W

Getest volgens internationale 
veiligheidsnormen bij maximale 
omgevingstemperaturen van  60 ºC bij 
15 W en 50 ºC bij 50 W

Getest volgens internationale 
veiligheidsnormen bij maximale 
omgevingstemperaturen van  60 ºC bij 
64 W en 55 ºC bij 120 W


