
Power over Ethernet (PoE) Properties op SX500
Series Stackable Switches 

Doelstellingen
 

Power over Ethernet (PoE) is een optie die beschikbaar is op PoE-gebaseerde apparaten
die de elektrische stroom leveren aan aangesloten aangedreven apparaten (PD) via de
koperkabels zonder interferentie van het netwerkverkeer. De pagina PoE Properties maakt
de selectie van ofwel de Port Limit of Class Limit PoE modus mogelijk en specificeert de
PoE vallen die moeten worden gegenereerd. Als de PD daadwerkelijk wordt aangesloten en
de stroom verbruikt, kan dat veel minder verbruiken dan het maximaal toegestane
vermogen. Het uitgangsvermogen is uitgeschakeld als de stroom opnieuw wordt opgestart,
initialisatie of systeemconfiguratie optreedt om te voorkomen dat de aangedreven apparaten
beschadigd raken.
 
Het doel van dit document is de PoE eigenschappen te configureren en PoE informatie te
geven over Sx500 Series Stackable Switches.
  

Toepasselijke apparaten
 

・ SX500 Series Stackable-switches
  

Softwareversie
 

•1.3.0.62
  

Configuratie van PoE-eigenschappen
 

Stap 1. Meld u aan bij het web configuratieprogramma en kies Port Management > PoE >
Properties. De pagina PoE-eigenschappen wordt geopend:
 



 
 
Stap 2. Klik op de radioknop die overeenkomt met de gewenste voedingsmodus voor de
PoE-switch in het veld Aan/uit-modus:
 

・ Poortlimiet: de maximale voedingswaarde per poort wordt ingesteld door de gebruiker.
 
・ Grenswaarde van de klasse — De maximumvermogensgrens per poort wordt bepaald
door de klasse van de voorziening, die het resultaat is van de classificatiefase. In deze fase
specificeert de PD zijn klasse, de hoeveelheid maximumvermogen die de PD verbruikt. Dit
is standaard ingeschakeld.
 

Stap 3. Controleer het vakje Toevoegen in het veld Traps om vallen in te schakelen. Als de
vallen worden geactiveerd, moet u ook SNMP inschakelen en minstens één SNMP de
Ontvanger van de Kennisgeving aan vormen. Standaard wordt dit ingeschakeld. Meer
informatie over de configuratie van SNMP Traps kunt u vinden in het artikel Configuration of
SNMP Trap Settings op SX500 Series Stackable Switches.
 
Stap 4. Voer in het veld Drempelwaarde energiecentrale in die gelijk is aan een percentage
van de vermogenslimiet. Een alarm wordt in werking gesteld als de stroom deze waarde
overschrijdt. De standaardwaarde is 95.
 



 
In de tabel met PoE-eigenschappen worden de tellers voor elk apparaat of voor alle
eenheden van de stapel weergegeven:
 

・ Eenheid nr. — vertegenwoordigt de eenheid in de switchstack.
 
・ Nominale voeding — De totale hoeveelheid stroom die de schakelaar kan gebruiken
voor alle aangesloten PD's.
 
・ Verbruid vermogen — hoeveelheid stroom die momenteel wordt verbruikt door de PoE-
poorten.
 
・ Beschikbaar vermogen — het nominale vermogen (de hoeveelheid verbruikte energie).
 

Stap 5. Klik op Toepassen om wijzigingen op te slaan.
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