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SWITCHES POE GERENCIÁVEIS E NÃO GERENCIÁVEIS
ETHERNET E ALIMENTAÇÃO EM LONGO ALCANCE SOBRE COAXIAL & PAR ÚNICO OU MULTIPARES EM UTP

FUNCIONALIDADES E RECURSOS DE NÍVEL CORPORATIVO
ALIMENTAÇÃO ROBUSTA E FUNCIONALIDADES DE GERENCIAMENTO DE ALIMENTAÇÃO
INTERFACE SNMP (SIMPLE NETWORK MANAGEMENT)
PORTAS DE UPLINK 2X1 GbE COBRE/ FIBRA
ENTERPRISE DESENVOLVIDOS PARA VIABILIZAR A MIGRAÇÃO PARA IP DE FORMA RÁPIDA, SIMPLES E ECONÔMICA

Alcance, Alimentação, Gerenciamento

by NVT Phybridge

O mundo está se movendo para a Internet das Coisas (IoT). Para a indústria da segurança física isto significa fornecer
energia e conectividade aos dispositivos IP de extremidade. Para muitos, esta exigência as vezes significa o maior
obstáculo para evoluir. Agora não mais.
A série CHARIoT de switches PoE de longo alcance oferecida pela NVT Phybridge permite às empresas transformar a sua
infraestrutura existente e migrar para IP com confiança. Viabilizando simplicidade, rapidez e economia aos dispositivos IP
de extremidade, graças à série de switches CHARIoT. Os benefícios incluem:
•
•
•
•

Acelerar o retorno do investimento, reduzindo os custos de infraestrutura.
Reduzir os tempos de planejamento e de implementação.
Eliminar os obstáculos de infraestrutura, riscos, interrupções e custos.
Criar uma plataforma IP robusta, simples de configurar, instalar e gerenciar.

Switches PoLRE 24, 48 & LPC
Suporta qualquer
dispositivo IP
em IEEE 802.3 af

Ethernet (10 Mbps, full duplex) & PoE sobre
1 par UTP com alcance 4 vezes maior

Switches FLEX 24
Ethernet Rápida (100 Mbps, full duplex) & PoE++ (50 watts) sobre
2 & 4 pares com alcance 5 vezes maior

Switches CLEER & EC10
Ethernet Rápida (100 Mbps, full duplex) & PoE+
sobre coaxial com alcance 6 vezes maior

Switch Padrão PoE

Multiplos gabinetes intermediários equipados com switches padrão PoE
são necessários para obter capacidades de alcance semelhantes.
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Tecnologia PowerWISE® Líder na Indústria

Além da conectividade Ethernet de longo alcance, os switches gerenciáveis CHARIoT vêm de fábrica com recursos de
alimentação líder na indústria. As funcionalidades incluem; compartilhamento de alimentação para redundância,
balanceamento de carga, opções AC / DC, fonte de alimentação intercambiável em carga e detecção automática entre
100 a 240 VCA, fornecendo de 500 a 1.000 watts de potência. A série de switches CHARIoT está entre os switches de
maior eficiência energética no mercado, consumindo menos de 20 watts de potência para operar.

Switch Gerenciável com Opção Plug-and-Play
Os switches gerenciáveis CHARIoT podem operar em modo transparente funcionando com um bridge, permitindo
implementações em plug-and-play. Como um switch gerenciável, a série CHARIoT vem de fábrica com funcionalidades
de alto valor projetadas especificamente para a indústria da segurança:
• Gerenciamento de alimentação por porta para resetar de forma simplificada
• Bloqueio de porta por endereço MAC para alta segurança e tranquilidade
• SNMP (Simple Network Management) com uma interface gráfica web intuitiva que
simplifica o gerenciamento do swicth.

Líder na Indústria em Longo Alcance
CLEER (Coaxial Transportando Ethernet com Alcance Extendido)
• Fornece Ethernet rápida (100Mbps, full duplex) e PoE+ (30 watts) sobre cabo coaxial com alcance de 610 metros.
• Utilizado para câmeras IP, IPTV, Auto Falantes IP, Controle de Acesso IP e outros dispositivos IoT de extremidade.
• Opções de swicthes disponíveis de nível corporativo gerenciável com 24 portas, não gerenciável com 10 portas, e de
extensores Ethernet EoC.

Switch CLEER 24 Portas Gerenciável

(NV-CLR-024)

• 24 portas downlilnk com 30 watts, fornecendo 100 Mbps full duplex sobre coaxial

• 2 portas uplink GB que podem ser ligadas em conjunto para uma maior largura de banda

• 2 portas uplink Fibra que podem ser ligadas em conjunto para uma maior largura de banda
• Portas dedicadas de console e gerenciamento

• Tecnologia PowerWISE líder na indústria vem de fábrica com o CLEER 24
•
•
•
•
•

Fonte de alimentação com detecção automática de 500w (110v) ou 1000w (220V)
Opções para alimentação com AC/DC
Compartilhamento de alimentação para redundância
Fonte de alimentação intercambiável em carga para simplificar a substituição
Gerenciamento de alimentação por porta

• Interface GUI intuitiva e simples de utilização

EC Link (NV-LNK-02)

Switch EC 10 Portas Não Gerenciável (NV-EC-10)

• Adaptador conversor de Mídia
• Pode ser alimentado localmente para fornecer
mais PoE
• Pode ser associado em conjunto como extensores
EoC

Adaptador EC4 Portas (NV-EC-04)

• 10 portas de downlink que fornecem 100 Mbps em full duplex

• Amplia de 1 cabo coaxial para 4 portas Ethernet
PoE

• 2 portas de uplink de 1 GB
• Inclui fonte de alimentação externa de 150W

• Pode ser alimentado localmente para fornecer mais
PoE

A Maioria
dos Outros

Funcionalidades
100Mbps simétricos em full duplex com longo alcance

Sim

Não

Funcionalidades de Gerenciamento de Nível 2

Sim

Não

Gerenciamento Remoto do Switch

Sim

Não

Bloqueio MAC de Portas para Segurança

Sim

Não

Compartilhamento de Alimentação, substituição em carga, AC/DC

Sim

Não

2 Portas Uplink GbE Copper/Fibra

Sim

Não

Portas de Gerenciamento e de Console

Sim

Não

Uma Interface Web GUI Intuitiva

Sim

Não

A série de switches gerenciáveis
CHARIoT vem de fábrica com mais
funcionalidades de nível corporativo
do que as demais soluções PoE de
longo alcance, fazendo deles os
mais robustos switches PoE de
longo alcance disponíveis.

PoLRE (Alimentação sobre Ethernet de Longo Alcance)
• Fornece Ethernet (10Mbps, full duplex) e PoE (15W) sobre 1 par UTP com alcance de 365 metros.
• Usado para telefones IP, controles de acesso IP, alto-falantes IP, sensores IP e outros dispositivos de extremidade em
baixa potência
• Opções disponíveis de switches gerenciáveis de 24 e 48 portas, e de switches não gerenciáveis de 8 portas

Switch PoLRE 24 and 48 Portas Gerenciável

(NV-PL-024 / NV-PL-048)

• 24 ou 48 portas downlilnk com 15 watts, fornecendo 10 Mbps full duplex sobre 1 par UTP

• 2 portas uplink GB que podem ser ligadas em conjunto para uma maior largura de banda

• 2 portas uplink Fibra que podem ser ligadas em conjunto para uma maior largura de banda
• Portas dedicadas de console e gerenciamento

• Tecnologia PowerWISE líder na indústria vem de fábrica com o PoLRE
•
•
•
•
•

Fonte de alimentação com detecção automática de 500w (110v) ou 1000w (220V)
Opções para alimentação com AC/DC
Compartilhamento de alimentação para redundância
Fonte de alimentação intercambiável em carga para simplificar a substituição
Gerenciamento de alimentação por porta

• Interface GUI intuitiva e simples de utilização

PoLRE LPC 8-Port Unmanaged Switch (NV-PL-08)

Adaptador Phylink (NV-PL-PA-011-6)

• 8 Portas downlink fornecendo 10 Mbps full duplex

• O adaptador Phylink é um conversor de mídia

• 2 portas uplink GB para empilhamento

• Os adaptadores Phylink são vendidos em 6 pacotes

• NV-PL-08 acompanha o switch, 2 adaptadores phylink e
fonte de alimentação 100 watts

• Utilizado com switches PoLRE gerenciáveis e não gerenciáveis

MIGRAÇÃO RÁPIDA, SIMPLES E ECONÔMICA PARA DISPOSITIVOS IP DE EXTREMIDADE
& INTERNET DAS COISAS

Econômico
Transforme sua infraestrutura existente
Elimine os custos do gabinete
intermediário
• Alimentação de reserva
• Refrigeração
• Espaço no rack

Custos de de serviços profissionais
reduzidos
Gerenciamento remoto, eliminando
anecessidade de visitas aos locais e
melhorando os tempos de resposta.
Procedimento acelerado para sua
migração

Simples

Robusto

Switches projetados com opções para
implementações plug-and-play ou
gerenciáveis.

Tecnologia Ethernet de longo alcance
reduzindo a latência comparada com
soluções baseadas em DSL e
Homeplug

Elimine os riscos e interrupções
aproveitando da infraestrutura
existente comprovada
Projetos de infraestrutura ponto a
ponto permitem uma migração
simplificada à sua conveniência.
Sem dependências ou impactos em
sua rede em produção — construa
uma rede LAN separada para a
Segurança IP ou estenda sua rede
LAN de uma forma altamente segura
e simples.

Interface GUI líder na indústria
fazendo a configuração, a resolução
de problemas e o gerenciamento,
simples e eficazes.
Recursos de segurança evoluídos:
• LAN física separada
• Canal dedicado para gerenciamento
das portas
• Bloqueio de portas eliminando acessos
a rede.

Ir mais distante, mais rápido – com alimentação.
FLEX
• Fornece Ethernet rápida (100Mbps, full duplex) e PoE++ (50 watts) sobre 2 ou 4 pares UTP com alcance de 610metros.
• Utilizado para câmeras IP, Wifi IP, IPTV e demais dispositivos IP de extremidade, com alta potência.
• Opções disponíveis de swicthes de nível corporativo gerenciável com 24 portas, não gerenciável com 8 portas, e de
extensores Ethernet.

Swicth FLEX 24 Portas Gerenciável

(NV-FLX-024)

• 24 portas downlilnk com 50 watts, fornecendo 100 Mbps full duplex sobre 2 ou 4 pares UTP.
• 2 portas uplink GB que podem ser ligadas em conjunto para uma maior largura de banda

• 2 portas uplink Fibra que podem ser ligadas em conjunto para uma maior largura de banda
• Portas dedicadas de console e gerenciamento

• Tecnologia PowerWISE líder na indústria vem de fábrica com o FLEX
•
•
•
•
•

Fonte de alimentação com detecção automática de 500w (110v) ou 1000w (220V)
Opções para alimentação com AC/DC
Compartilhamento de alimentação para redundância
Fonte de alimentação intercambiável em carga para simplificar a substituição
Gerenciamento de alimentação por porta

• Interface GUI intuitiva e simples de utilização

Switch FLEX 8 Portas não Gerenciável (NV-FLX-08)
• 8 portas fornecendo 100 Mbps full duplex até 610 metros
sobre cabo UTP
• 2 portas de uplink de 1Gb

• Fonte de alimentação externa de 200W

FLEX-Link (NV-FLXLK)
• Compatível com FLEX24, FLEX8 ou FLEX-Base para
PoE de longo alcance.
• Até 100Mbps para 610 metros com PoE de 50W.
FLEX-Base (NV-FLXLK-BSE)

Kit Extensor FLEX (NV-FLXK-XKIT)

• Utilizado com FLEX-Link, FLEX-C e FLEX4 para criar
uma solução de extensor com porta única.

• Pode ser alimentado localmente para fornecer mais
PoE.

2- ou 4- pares UTP/STP
Para
Switch

FLEX
Adaptadores
FLEX
Adapters

FLEX-Base

FLEX-C (NV-FLXLK-C)
Opção de Alimentação Local

• Estende o Alcance e a Alimentação até 610 metros

• Inclui FLEX-Link, FLEX-Base e fonte de alimentação de 60W

• Compatível com FLEX24, FLEX8 ou FLEX-Base para
PoE de longo alcance.

• Até 100Mbps para 610 metros com PoE de 30W.

FLEX4 (NV-FLX-04)

• Compatível com FLEX24, FLEX8 ou FLEX-Base para
PoE de longo alcance.

• Converte um único cabo UTP de longo alcance para 4
portas PoE.

A série de switches gerenciáveis
CHARIoT vem de fábrica com uma
interface GUI simples mas poderosa,
fazendo a configuração, resolução de
poblemas e gerenciamento uma
tarefa intuitiva.
•
•
•
•

Informações
do switch
atualizadas
em tempo real
Elementos visuais

Gerenciamento de alimentação por porta
que simplificam
o gerenciamento
Bloqueio de porta para segurança
VLAN
Estatísticas de portas’
Telnet, HTTP, SNMP e outros serviços
detalhadas para fácil
resolução de problemas
disponíveis

• Detalhes sobre o tráfego de pacotes
• E muito mais

Bloqueio de
portas para
maior segurança

Resumo do
Consumo de
Alimentação
do Switch
Estatísticas
por porta

Marcação das
portas para
facilidade de
identificação

Sobre Nós
NVT Phybridge é líder em PoE (Power over Ethernet) de longo alcance, viabilizando e simplificando
as conexões IP em locais distantes. Nossa série de switches de longo alcance CHARIoT, auxilia nossos
clientes a migrar para uma rede baseada em IP, transformando as infraestruturas novas ou existentes,
em um via IP com alimentação. Somos uma empresa Norte Americana com alcance global, baseada
em tecnologia e dedicada à inovação prática. Nossa prioridade número um é trazer soluções
tecnologicamente avançadas para o mercado e práticas para o usuário final.

Fatos rápidos
Centenas de milhares de usuários em
nossos clientes em todo o mundo confiam
em nossa tecnologia inovadora para
trabalhar diariamente de maneira eficiente e
eficaz.
Nossos valiosos clientes estão em diferentes
atividades econômicas, incluindo educação,
organismos governamentais, saúde,
hotelaria, manufatura, varejo e muitas
outras.

A NVT Phybridge é reconhecida por muitas
organizações, como a Gartner e a CRN, por
sua inovadora tecnologia de aplicação de
IP.
Temos orgulho de ser a primeira empresa a
Introduzir a tecnologia de switches que
fornecem Ethernet e PoE sobre um único
par de fios, com alcances de quatro a seis
vezes superior aos switches tradicionais.

Premiações dos Switchs CHARIoT
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