
Switch PoLRE
Resumo geral

Os switches gerenciados PoLRE 
são switches gerenciados de classe 
corporativa e alto desempenho que 
ajudam a maximizar o retorno sobre o 
investimento e reduzir o custo total de 
propriedade.

O PoLRE transforma a infraestrutura 
coaxial existente de dois cabos em 
uma plataforma de IP avançada com 
alimentação ideal para telefones IP e 
outros dispositivos compatíveis com 
IEEE.

Vantagens
• Migração de IP rápida, fácil e 
econômica
• Recursos robustos de switch de 
classe
corporativa garantindo tempo de
funcionamento
• Interface gráfica do usuário simples
facilitando a configuração, o
gerenciamento e a solução de 
problemas

Ethernet e PoE sobre um único
par de cabos com alcance de
365 m (1.200 pés)

Os premiados switches PoLRE (Power over Long Reach Ethernet) de 24 e 48 portas 
oferecem. Ethernet e PoE sobre um único par de cabos com alcance de mais de 365 
m (1.200 pés). Isso significa que é possível transformar sua infraestrutura UTP de par 
único em um backbone IP robusto com energia.

O PoLRE foi elaborado para tornar a migração para IP rápida, fácil e econômica 
aproveitando uma infraestrutura UTP de par único existente. Entre os benefícios, 
estão:

• Acelera seu retorno sobre o investimento reduzindo os custos de infraestrutura.

• Reduz o tempo de planejamento e implementação.

• Elimina barreiras de infraestrutura, riscos, interrupções e custos.

• Cria uma plataforma de IP avançada que seja fácil de configurar, implementar e gerenciar.

Diferentemente de outras tecnologias de switch Ethernet, o switch PoLRE oferece:

Velocidade, alcance e potência
PoLRE delivers 10 Mbps (symmetrical, full duplex) and PoE over a single pair of UTP 

with over 365m (1,200 ft) reach. It is designed to support IP phones and other IEEE 

compliant devices. No speed degradation with longer reach.

Tecnologia PowerWISE® líder do setor
Power sharing for redundancy, load balancing, AC/DC options, hot swappable power 

supply and auto-sensing 100-240 VAC delivering 500 to 1,000 Watts of power. 

PoLRE is one of the most energy efficient switches on the market, consuming less 

than 17 Watts of power to operate.

Switch gerenciado com opção plug and play
O PoLRE pode funcionar em modo transparente como uma ponte, permitindo a 

implementação plug and play para um switch totalmente gerenciado com recursos 

de alto valor especificamente criado para o setor de segurança, inclusive:
• Gerenciamento de energia por porta para proporcionar a fácil redefinição de portas;

• Bloqueio de porta por MAC para proporcionar mais segurança e tranquilidade; e

•  Simple Network Manager, uma GUI da Web intuitiva que torna simples o gerenciamento 

de switches.
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Modelo NV-PL-024 e NV-PL-048

Dimensões

1U de 48,26cm (19 polegadas) sem alças do rack:
• 4,45 cm x 43,5 cm x 25,2 cm (AxLxP)
• 1,75 pol. x 17,13 pol. x 9,92 pol. (AxLxP)
• Peso 3,6 kg (7,94 lb)

Montagem Independente ou montável em rack ou gaveta; 2 suportes 
incluídos para instalação

Processador Processador de switch Broadcom BCM56018, 266 MHz

Memória FLASH DE 32 MB, SDRAM DDR DE 64 MB

Interface:
Uplink Eth-

ernet
(Tronco IP)

Máximo 2 uplinks, cada um com 1 Gb/s (full duplex), 
ambos:
• 2 portas mini-GBIC: 1000 Base-TX/SX/LX/EX/ZX/LHX 
(determinado por SFP, módulo transceptor instalado), 
Ethernet IEEE 802.3z, cabo de fibra óptica ou
• 2 portas RJ45: 10/100/1000 Base-T detecção automática, 
seleção independente de velocidade, Ethernet IEEE 802.3, 
cabo de cobre CAT5e

Interface:
Downlink 
(PoE e IP

para adapta-
dor)

PL-024: 1 conector Telco macho RJ21 (padrão), 24 pares 
usados; PL-048: 2 conectores Telco macho RJ21 (padrão), 
48 pares usados
Distância máxima: 1.500 pés (457 m) sobre cabo UTP CAT3, 
24 AWG
Velocidade: 10 Mbps (full duplex)
Energia: 10 Watts

Gerenciamento
1 porta LAN (MGMT): RJ45, 10/100 Base-T detecção automática, 
porta do console UART padrão IEEE 802.3 1: RJ45 para cabo 
DB9

Fonte de 
alimentação

Detecção automática de unidade 100 a 240 VCA, 50/60 Hz. 
Saída de alimentação: máx. 500 W a 100 V CA, máx. 1.000 W a 
240 V CA

Consumo de 
energia PL-024: 16.5W           PL-048: 22W

Injeção de 
alimentação

(PoE)

Tensão CC: -54 V CC; os dispositivos de ponto de extremidade 
devem ser compatíveis com IEEE 802.3af

Compartilha-
mento de

energia Power-
WISE®

2 conectores macho (parte traseira), CC de entrada e CC de 
saída: 48 V CC a 56 V CC

Temperatura
operacional -10°C to 50°C (14°F to 122°F)

Umidade 10% to 95% (sem condensação) at 35°C (95°F)

  Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso.

Modelo NV-PL-PA-011-6 (sold as 6 pack)

Dimensões
• 1.8cm x 2.8cm x 6.5cm (HxWxD)
• 0.71” x 1.1” x 2.56” (HxWxD) 
• Weight: 22 g (0.78 oz.)

Interface
no lado do switch 

PoLRE

1 RJ11 port: CAT3 unshielded single twisted pair 
cable. Between the wall plate and adapter, you can 
reuse the existing silver satin when doing a DNIC/
POTS displacement.

Interface no lado
Ethernet: para

o dispositivo
de ponto de

extremidade IP

1 RJ45 port: 10 Base-T

Fonte de alimen-
tação 48VDC

Consumo de 
energia 0.9W

Injeção de alimen-
tação
(PoE)

Tensão CC na porta RJ45:
• 54 V máx.
• 37 V quando está 1.200 pés (365 m) longe de seu switch 
PoLRE, alimenta dispositivos IP compatíveis com IEEE 802.3af 
de Classe 1, Classe 2 e alguns de Classe 3

Temperatura
operacional 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Umidade 10% to 95% (non-condensing) at 35°C (95°F)

   Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso.

Especificações técnicas do switch gerenciado de 24 e 48 portas PoLRE

Especificações técnicas do adaptador Phylink

para mais informações visite visit www.nvtphybridge.com


