
Groene Ethernet-eigenschappen op ESW2-
350G-switches 

Doel
 

Green Ethernet is een techniek die wordt gebruikt om het energieverbruik van een apparaat
te beperken, waardoor het milieuvriendelijker en kosteneffectiever wordt. In tegenstelling tot
Energy Efficient Ethernet (EEA) is de groene Ethernet energiedetectie op alle poorten
ingeschakeld, terwijl alleen apparaten met gigabyte-poorten met EEA zijn ingeschakeld.
Tevens worden de huidige energiebesparingen van de schakelaar weergegeven.
 
Dit artikel legt uit hoe u groene Ethernet-eigenschappen op de ESW2-350G switches kunt
inschakelen.
  

Toepasselijke apparaten
 

・ ESW2-350G 
・ ESW2-350G-DC
  

Softwareversie
 

•1.3.0.62
  

Global Green Ethernet-eigenschappen
 

Stap 1. Meld u aan bij het web configuratieprogramma en kies Port Management > Green
Ethernet > Properties. De pagina Eigenschappen wordt geopend.
 

 
Stap 2. (Optioneel) Controleer Schakel het veld Energiedetectiemodus in. Dit mechanisme
wordt gebruikt om stroom te besparen wanneer het apparaat niet is aangesloten op een
actieve vennoot. Standaard is dit uitgeschakeld.
 
Opmerking: De netwerkverbindingen worden tijdelijk losgekoppeld door de



energiedetectiemodus uit te schakelen of in te schakelen.
 
Stap 3. (Optioneel) Wanneer de aangesloten host zich fysiek nabij (binnen 50 meter)
bevindt, wordt het stroomverbruik beperkt door het mechanisme met klein bereik. Schakel de
optie In het veld Kort bereik in om deze optie in te schakelen. 
 
Stap 4. (Optioneel) Schakel het vakje Port LEDs uit om de poort-LEDs uit te schakelen.
Wanneer deze worden uitgeschakeld, geven ze geen link status of activiteit weer.
 
Opmerking: Er zijn nog twee velden die informatie geven over de energiebesparing en de
cumulatieve energie die op de schakelaar is opgeslagen.
 

・ Energiebesparing — Het geeft de hoeveelheid energie weer die opgeslagen is vanwege
de groene Ethernet-modus.
 
・ Cumulatieve energiebesparing — Het geeft de hoeveelheid energie weer die is
bespaard sinds de laatste herstart van de schakelaar. Deze waarde wordt elke keer dat er
een gebeurtenis is die invloed heeft op de energiebesparing, bijgewerkt.
 

Stap 5. (Optioneel) 802.3. Met de EEA-modus kunt u energie besparen wanneer er geen
gegevensoverdracht op de koppelingen is. De koppelingen worden in de slaapstand gezet
wanneer er geen gegevens kunnen worden doorgegeven, waardoor energie wordt
bespaard.
 
Opmerking: Kort bereik en EEA kunnen niet tegelijkertijd worden ingeschakeld.
 
Stap 6. Klik op Toepassen om uw instellingen bij te werken. De pagina Port Settings wordt
gewijzigd en het bestand van de actieve configuratie wordt ook bijgewerkt.
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