
Switch PoLRE LPC
Resumo geral

O PoLRE LPC é um switch não 
gerenciado com 8 portas que ajuda 
a maximizar o retorno sobre o 
investimento e reduzir o custo total de 
propriedade.

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

Vantagens

• Migração de IP rápida, fácil e 
econômica

• Switch plug and play não gerenciado

• Ethernet e PoE sobre um par de 
cabos simples com alcance quatro 
vezes maior do que os switches 
tradicionais.

MIGRAÇÃO DE IP SIMPLIFICADA NVT PHYBRIDGE
SWITCH PoLRE

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

O switch PoLRE (Power over Ethernet de longo alcance) LPC plug and play é um switch 
Ethernet não gerenciado de 8 portas. Esse avançado switch oferece Ethernet e PoE 
sobre um par de cabos simples com alcance de 365 m (1.200 pés).

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; e

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

gerenciar.

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

Velocidade, alcance e potência

O LPC oferece 10 Mbps (simétrico, full duplex) e PoE sobre um par simples de UTP com 
alcance de 365 m (1.200 pés). Ele foi projetado para dar suporte a telefones IP e outros 
dispositivos compatíveis com IEEE. Não há redução na velocidade de largura de banda 
baseada em distâncias mais longas.

Implementação simples

O PoLRE LPC foi elaborado para que seja simples para as pequenas empresas ou 
empresas distribuídas simplificar sua migração para IP. Não exige configuração de rede.



NVT PHYBRIDGE
SWITCH PoLRE LPC

FICHA TÉCNICA

Modelo NV-PL-08

Dimensões
• 4,5 cm x 17,8 cm x 12 cm (AxLxP)
• 1,77 pol. x 7,01 pol. x 4,72 pol. (AxLxP)
• Peso: 0,308 kg (0,679 lb)

Interface:
Uplink Eth-

ernet
(tronco IP)

2 portas RJ45: 10/100 Base-T detecção automática,
seleção independente de velocidade, Ethernet IEEE
802.3, cabo de cobre CAT5

Interface:
Downlink
(PoE e IP 

para
adaptador)

8 conectores RJ11
Distância máxima: Cabo UTP de 365 m (1.200 pés)
CAT3, 24 AWG
Velocidade: 10 Mbps (full duplex)
Energia: 10 Watts

Fonte de ali-
mentação 48 V CC

Consumo de
energia 2.9W

Injeção de 
alimentação

(PoE)

48V CC; os dispositivos de ponto de extremidade
devem ser compatíveis com IEEE 802.3af

Operating
Temperature -10 °C a 45,5 °C (14 °F a 115,6 °F)

Humidity 10% a 95% (sem condensação) a 35 °C (95 °F)

External 
Power Supply

Fonte de alimentação externa de 100w incluí-
da. Fontes de alimentação opcionais maiores 
disponíveis.

   
Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso.

Model NV-PL-PA-011-6 (vendido como 6 pack)

Dimensões
• 1,8 cm x 2,8 cm x 6,5 cm (AxLxP)
• 0,71 pol. x 1,1 pol. x 2,56 pol. (AxLxP)
• Peso: 0,78 oz (22 g)

Interface
no lado do

switch PoLRE

1 porta RJ11: Cabo de par trançado simples sem
blindagem CAT3. Entre a placa de parede e o
adaptador, é possível reutilizar o revestimento
acetinado prateado ao realizar uma substituição de
DNIC/POTS.

Interface no
lado Ethernet:

para
dispositivo

de ponto de
extremidade

IP

1 porta RJ45: 10 Base-T

Fonte de ali-
mentação 48VDC

Consumo de
energia 0.9W

Injeção de al-
imentação (PoE)

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

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

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

Especificações técnicas do switch não gerenciado de 8 portas PoLRE

Especificações técnicas do adaptador Phylink

para mais informações visite visit www.nvtphybridge.com

   
Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso.


