
SIMPLIFICAÇÃO DA MODERNIZAÇÃO DO IP
FLEX8 SWITCH

NVT PHYBRIDGE 

FICHA TÉCNICAEthernet rápido e PoE++ (50 W por 
porta) em um UTP de pareamento 
múltiplo com alcance de até 2.000 pés
(610 m).

O NVT Phybridge FLEX8 plug-and-play PoE Switch de alcance longo é uma solução versátil, de alta 
potência e de classe empresarial com 8 portas downlink que fornece Ethernet rápido (10/100 Mbps 
duplex completo, simétrico) e PoE++ (50 W por porta) em uma UTP de pareamento múltiplo para até 
2.000 pés (610 m), que é 6 vezes a distância de PoE switches comuns. O FLEX8 switch tem duas portas 
1Gb uplink para implementações de ligações em cascatas e vem com uma alimentação externa de 
190Q e um kit de suporte universal para montagem na parede ou prateleira.

O FLEX8 foi criado para fazer a modernização para IP rapidamente, de forma fácil e barata alavancan-
do 1, 2 ou 4 infraestruturas UTP de pareamento. O FLEX8 é um facilitador de princípios LAN moder-
nos e tem certificação IoTG. Os benefícios incluem:

Diferentemente de outros interruptores 
de rede, o FLEX8 fornece:
Velocidade, alcance e força
O FLEX8 switch alavanca 1, 2 ou 4 cabos UTP de pareamento novos ou existentes. Ele pode operar no 
modo padrão (sem um adaptador) até FICHA TÉCNICA 328 pés (100 m) e em modo de PoE de alcance 
longo (com um adaptador) para alcance estendido até 2.000 pés (610 m). O FLEX8 switch detecta 
automaticamente a taxa de dados para banda larga máxima e distância de transmissão. Ele é equipado 
com um modo de alternância que pode ser posicionado para forçar 10 Mbps quando necessário para 
estabelecer uma conexão.

Acelerar o retorno do seu investimento reduzindo os custos de infraestrutura.

Reduzir o tempo de planejamento e implementação.

Eliminar barreiras, riscos, perturbações e custos de infraestrutura

Criar uma plataforma de IP robusta que é fácil de configurar, implementar e gerenciar
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Acessórios do adaptador para o FLEX8

FLEX-Link FLEX-C FLEX4

Tipo de cabo Taxa de dados Alcance

100 Mbps 2000 pés (610 m)
100 Mbps
10 Mbps

1000 pés (305 m)
2000 pés (610 m)

100 Mbps
10 Mbps

1000 pés (305 m)
2000 pés (610 m)

* Para implementações de pareamento único, o FLEX-Link ou Adaptador FLEX4 precisa ser alimentado localmente

4-Pair CAT5E

2-Pair CAT5E

1-Pair CAT5E*

• Máximo de 50 W, 
entregue em 4 pares

• Opção de força local para 
suportar a maior força de 
entrega para o dispositivo 
IP.

• O adaptador é 
compatível IEEE e 
negociará as exigências 
de força com o 
dispositivo IP

• Máximo de 30 W, 
entregues em 2 pares 
(par de reposição)

• Nenhuma opção de força 
local disponível.

• Não negocia as 
exigências de força com 
dispositivo IP

• Dispositivo deve ser 
compatível IEEE

• Máximo de 30 W, 
entregue em 2 pares

• Opção de força local 
para suportar a maior 
força de entrega para 
o dispositivo IP.

• O adaptador é 
compatível IEEE e 
negociará as exigências 
de força com o 
dispositivo IP

Suportado 
por par único

Sim (necessita 
de força local)

Sim (necessita 
de força local)local)

MetalPlásticoMetal

Não

Não

Embalagem

Força

Estándar 
EN 50121-4

Sim 
(Aprovado para operar em 

um ambiente de Estrada de 
Ferro, Metrô)

Sim 
(Aprovado para operar em 

um ambiente de Estrada de 
Ferro, Metrô)

Características
• comutador plug-and-play não 

administrado de 8 portas fornecendo 
Ethernet e PoE++ (até 50 W) rápidos 
em UTP de pareamento múltiplo com 
alcance de até 2.000 pés (610 m).
• 8 x 10/100 Mbps (simétrico, 

full-duplex) portas downlink que 
suportam até 50 W de potência 
por porta.

• 2 x 1Gb portas uplink
• Pode suportar infraestrutura de 1, 2 

ou 4 cabos UTP de pareamento
• Pode operar em modo padrão (sem 

adaptador FLEX) e em modo PoE de 
longo alcance para alcance estendido 
de até 2.000 pés (610 m)

• Detecta automaticamente a taxa de 
dados para banda larga máxima e 
transmissão de utilização à distância

• Modo de alternância para forçar 
velocidade de 10 Mbps quando 
necessários para estabelecer uma 
conexão.

• Indicadores de LED para status de 
diagnóstico de operação e cabo

• Suporta Multicast, Unicast e 
Broadcast

• Padrão EN 50121-4 para ambientes 
de ferrovias/metrô

• Temperatura de operação de +14°F a 
149°F (-10°C a +65°C)

• Desenvolvido e fabricado na América 
do Norte

• Garantia de 1 ano
• Consumo de energia 6W 
• Com certificação IoTG 
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FLEX-Link

FLEX4

FLEX-Link
Long Reach PoE over UTP

FLEX4
Long Reach PoE over UTP
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Especificações técnicas do FLEX8

Para mais informações, visite: www.nvtphybridge.com
FLX-08-4.18.2018

Especificações sujeitas a mudanças sem aviso.
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FLEX8

NV-FLX-08

Tensão DC: 48VDC a 58VDC 
IEEE 802.3af/at
Se a alimentação for fornecida nos 4 pares, então o máximo é 50 W;
Se a alimentação for fornecida em 2 pares, então o máximo é 30 W

Força disponível PoE para FLEX-Link, FLEX4 e FLEX-C

Modelo

Número da Peça

Dimensões

Peso

Interface: Ethernet 
Uplink (Trunk IP)

Interface: Downlink (PoE 
e IP para Adaptador)

Fonte de alimentação

Consumo de energia

Injeção de potência (PoE)

Temperatura de 
operação

Umidade

7,09” x 4,53” x 1,45” (CxLxA) 18cm x 11,5cm x 3,68cm, (CxLxA)

1,3 lbs (0,59 kgs)

2 portas RJ45: 10/100/1000 Base-T autosensing, seleção de velocidade independente, 
Ethernet IEEE 802.3, cabo de cobre CAT5e

8 tomadas RJ45
Velocidade: 10/100Mbs (full duplex)

48-58VDC (55VDC, fonte de alimentação 190 W incluída)

6 W

+14°F a 149°F (-10°C a +65°C)
Os testes conduzidos contra o padrão de segurança internacional às temperaturas máximas ambiente de +104°F (40°C)

10% a 95% (não condensante) a +95°F (+35°C)

Se o ponto final estiver dentro de 
328 pés (100 m), não é preciso usar 
o adaptador FLEX.

Conformidade e Agência de Aprovação

EMC
Emissões (Classe B) FCC Parte 15, ICES-003, EN 55032:2012, EN 50121-4:2015
Imunidade: EN 55024:2010 ,EN 50121-4:2015

Segurança
UL 60950-1 2nd Ed 2014-10-14, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 2nd Ed 2014-10
IEC 60950-1:2005+A1+A2, EN 60950-1:2006+A1+A2+A11+A12,

Ambiente Diretiva RoHS 2011/65

Para aplicação
PoE++ (50 W) sobre 2- ou 4- UTP de
pareamento até 2.000 pés (610 m)

Ponto final

Ponto final

Ponto final

Ponto final

Ponto final

Ponto final

Ponto final

55VDC Opção de Força Local

55VDC Opção de Força Local

FLEX8 Switch não administrado

Conmutación de modo 

FLEX-Link/FLEX4

4-Pares UTP/STP 50 W 47 W 44 W 41 W 38 W 35 W 32 W 30 W 27 W

2-Pares UTP/STP 30 W 30 W 27 W 25 W 22 W 20 W 17 W 14 W 12 W

FLEX-C

4-Pares UTP/STP 30 W 30 W 30 W 29 W 27 W 26 W 25 W 23 W 22 W

2-Pares UTP/STP 30 W 30 W 27 W 25 W 22 W 20 W 17 W 14 W 12 W

O FLEX-Link pode suportar até 50 W de força usando todos os 4-pares ou o máximo de 30 W usando 2-pares. FLEX4 pode aceitar até 120 W de força e e pode produzir até 30 W de força para 802.3af/em 
dispositivos compatíveis. Para contar para perda de cabo e aumento de entrega PoE, os adaptadores FLEX-Link e FLEX4 têm a opção de usar fornecimento de força externa. O FLEX-Link e FLEX4 são 
compatíveis IEEE e negociarão a força com o dispositivo IP.

O FLEX-C suporta dispositivos compatíveis IEEE e pode suportar até 30 W de força usando 2-pares. Se for exigido força adicional, utilize o FLEX-Link.

2,000 pés (610 m)1,750 pés (533 m)1,500 pés (457 m)1,250 (381 m)1.000 pés (305 m)750 pés (228 m)500 pés (152 m)250 pés (76 m)20 pés (6 m)

2,000 pés (610 m)1,750 pés (533 m)1,500 pés (457 m)1,250 (381 m)1.000 pés (305 m)750 pés (228 m)500 pés (152 m)250 pés (76 m)20 pés (6 m)


