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SWITCH CLEER
FICHA TÉCNICA

O premiado switch CLEER (Coax Leveraged Ethernet Extended Reach) é o 
primeiro switch gerenciado com 24 portas Ethernet sobre cabo coaxial do 
mundo. Esse avançado switch de classe corporativa oferece Fast Ethernet e 
PoE+ sobre cabo coaxial com alcance de 2.000 pés (609 m).

O CLEER foi elaborado para tornar a migração para IP rápida, fácil e econômica 
aproveitando uma infraestrutura coaxial 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 Ethernet sobre cabo 
coaxial, o switch CLEER oferece:
Velocidade, alcance e potência
O CLEER oferece 100 Mbps (simétrico, full duplex) e PoE+ sobre cabo coaxial 
com alcance de 2.000 pés (609 m). Ele foi projetado para dar suporte às câmeras 
IP mais exigentes com muita largura de banda excedente. Não há degradação 
de velocidade com distâncias mais longas.

Tecnologia PowerWISE® líder do setor
Compartilhamento de energia para fins de redundância, balanceamento de 
carga, opções CA/CC, fonte de alimentação que pode ser trocada com o sistema 
em funcionamento e detecção automática de 100 a 240 VCA oferecendo de 500 
a 1.000 Watts de potência. O CLEER é um dos switches com maior eficiência no 
uso de energia do mercado, consumindo menos de 17 Watts de potência para 
seu funcionamento.

Switch gerenciado com opção plug and play
O CLEER pode funcionar em modo transparente como uma ponte, permitindo 
a implementação plug and play, ou como 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.

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

Switch CLEER
Resumo geral

O CLEER é um switch gerenciado 
com 24 portas Ethernet sobre cabo 
coaxial de classe corporativa e alto 
desempenho que ajuda a maximizar 
o retorno sobre o investimento e a 
reduzir o custo total de propriedade.

O CLEER transforma a infraestrutura 
coaxial 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

• 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

Fast Ethernet e PoE+
sobre cabo coaxial com
alcance de 2.000 pés (610 m)
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Modelo NV-CLR-024

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

Peso 3,6 kg (7,94 lb)

Montagem
Independente, 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  

Ethernet
(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/6

Interface: 
Downlink (PoE 

e IP para adap-
tador)

24 conectores BNC
Velocidade: 100 Mbps (full duplex)
Alimentação PoE: máximo 30 Watts (consulte o 
Apêndice) Distância máxima: 
• 1.500 pés (457 m) sobre cabo coaxial RG59
• 2.000 pés (609m) sobre cabo coaxial RG6
24 LEDs de status:
• Opções de configuração: Atividade do link/Link/

Desativado

Gerenciamento

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

Fonte de ali-
mentação

Unidade de fonte de alimentação que pode ser 
trocada com o sistema em funcionamento
Detecção automática 100 a 240 V CA, 50/60 Hz
Saída de alimentação: máx. 500 W a 100 V CA, 
máx. 1.000 W a 240 V CA

Consumo de 
energia

16,5 W

Injeção de ali-
mentação (PoE)

Tensão CC: 48 V CC a 56 V CC
Os dispositivos de ponto de extremidade devem 
ser compatíveis com IEEE 802.3af/at

Comparti-
lhamento de 

energia  
PowerWISE®

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

Temperatura 
operacional

-10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F)

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

   Um conversor de mídia (EC-Link ou EC4) é necessário na extremidade do dispositivo.
   Consulte a ficha técnica sobre conversores de mídia.

   Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso.

Especificações técnicas do switch CLEER

Para mais informações visite www.nvtphybridge.com


