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Inleiding

Power over Ethernet (PoE) is de mogelijkheid voor de LAN switching infrastructuur om stroom
over een koperen Ethernet-kabel aan een eindpunt of aangedreven apparaat te leveren.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld en voor het eerst door Cisco geleverd in 2000 om de
opkomende IP-telefonie-implementaties te ondersteunen. IP-telefoons, zoals desktop PBX-
telefoons, hebben energie nodig voor hun gebruik en PoE maakt schaalbare en beheerde
energielevering mogelijk en vereenvoudigt implementaties van IP-telefonie.

Hoewel IP-telefoons en Wireless Access Point (AP's) het meest intuïtieve gebruik voor PoE zijn,
opent de opkomst van de 802.3af-standaardisering van PoE de deur naar een nieuwe generatie
netwerkaangesloten apparaten, zoals videocamera's, verkooppunten,
beveiligingstoegangscontrole-apparaten (kaartscanners), bouwautomatisering en industriële
automatisering.

PoE belooft een nieuwe wereld van netwerk apparaten te creëren aangezien het voorzien in



macht en gegevensconnectiviteit via bestaande Ethernet kabels.

Dit document beantwoordt een aantal van de meest vaak gestelde vragen over de vereisten van
de de telefoonmacht van Cisco IP.

Q. Wat is Power over Ethernet?

A. Power over Ethernet (PoE) is de mogelijkheid om 48 VDC-voeding via dezelfde koperkabel te
leveren als Ethernet. Er zijn twee primaire elementen nodig om PoE te implementeren. Zij zijn:

Power sourcing-apparatuur (PSE)—de LAN-switch of bronvoeding die via Ethernet wordt
geleverd

●

het aangedreven apparaat (PD)—het eindapparaat dat de macht van de Ethernet-kabel
accepteert en gebruikt voor de werking ervan

●

Wat is het verschil tussen inline voeding en PoE?

A. Ze zijn hetzelfde. Toen Cisco Systems® voor het eerst aangedreven Ethernet-poorten
introduceerde, werd de technologie inline voeding genoemd. Om universele terminologie toe te
staan, gebruikt Cisco nu "Power over Ethernet" of "PoE" voor alle implementaties, standaard of
standaardstandaarden.

Q. Wat is het verschil tussen de oorspronkelijke Cisco PoE-producten en de
standaard IEEE 802.3af?

A. De verschillen omvatten:

de hoeveelheid vermogen die beschikbaar is voor het aangesloten apparaat●

de methode die wordt gebruikt voor het ontdekken van het apparaat●

de manier waarop het apparaat uit de bedrading wordt verwijderd wanneer een aangedreven
apparaat wordt verwijderd

●

Q. Welke IP-telefoonmodellen ondersteunen de Cisco standaardmethode voor het
detecteren van apparaten?

A. Deze Cisco IP-telefoons kunnen Cisco pre-standaard PoE van een kaart accepteren die met
een Cisco Catalyst switch of een Catalyst inline Power patchpaneel wordt geïntegreerd:

7985 G●

7960G●

7940G●

7910G●

7910G + SW●

7912G●

7905 G●

7902G●

7962G●

7975G●



802.3af●

Deze telefoons kunnen de lokale voeding uit een voedingskabel (CP-PWR-CUBE-2=) halen naast
een land of een regionaal specifiek voedingskabel (CP-PWR-CORD-xx=).

Q. Welke IP-telefoonmodellen ondersteunen de IEEE-standaardmethode voor het
detecteren van apparaten?

A. Deze Cisco IP-telefoons ondersteunen IEEE 802.3af PoE:

7961G-1 GE switch●

7971G-GE switch●

7931G●

7941G-1 GE switch●

7945 G●

7965G●

7975G●

Opmerking: deze Cisco IP-telefoons ondersteunen zowel de Cisco standaard PoE- als IEEE
802.3af PoE:

7970G●

7961G●

7906G●

7941G●

7911G●

7962G●

Q. Kan een Cisco-schakelaar worden gedwongen om pre-standaard PoE aan een
802.3af-conforme IP-telefoon te verstrekken?

A. Er is geen manier om de schakelaar te dwingen om pre-standaard PoE te verstrekken, omdat
de elektriciteitstoewijzing automatisch door onderhandelingen wordt gedaan.

Cisco-switches met PoE-mogelijkheid voorzien automatisch van stroom naar aangesloten, pre-
standaard aangedreven apparaten, zoals Cisco IP-telefoons en Cisco Aironet-access points, en
naar IEEE 802.3af-compatibele apparaten als de schakelaar zegt dat er geen stroom is op het
circuit. Dit betekent dat de schakelaar macht aan om het even welk niet-Cisco apparaat levert dat
geen Cisco Discovery Protocol (CDP) heeft, zolang het een IEEE 802.3af-compatibel
aangedreven apparaat is.

Concluderend werken Cisco PoE-apparaten en 802.3af-conforme apparaten dienovereenkomstig,
en de switch kan geen PoE van vóór de standaard aan een 802.3af-apparaat of 802.3af-voeding
aan een Cisco pre-standaard apparaat leveren.

Q. Ondersteunt Catalyst 3750-schakelaar Cisco pre-standaard conforme IP-
telefoons?

A. De Catalyst 3750-switch ondersteunt zowel de Cisco standaard PoE-methode als de IEEE
802.3af PoE-standaard. De switches voorzien automatisch van voeding op aangesloten, pre-
standaard aangedreven apparaten, zoals Cisco IP-telefoons en Cisco Aironet-access points, en



op IEEE 802.3af-compatibele apparaten als de switch zegt dat er geen stroom is op het circuit.

Er kunnen echter problemen zijn wanneer u een aantal pre-standaard compatibele apparaten van
derden aansluit op Catalyst 3750, omdat de apparaten van derden verschillende spelden kunnen
gebruiken om stroom te detecteren. Bij apparatuur die voldoet aan de normen van derden, dient u
met de fabrikant te controleren of de pennen op elkaar zijn afgestemd om het vermogen te
detecteren.

Q. Hoe kan ik bepalen of de IP-telefoons die inline voeding ontvangen de Cisco
standaard PoE-versie of de IEEE 802.3af-standaard gebruiken?

A. Cisco op standaarden gebaseerde Power over Ethernet voorziet in voeding voor Cisco IP-
telefoons, Cisco draadloze access points en alle apparaten van derden die aan IEEE 802.3af
worden onderworpen met dezelfde Ethernet-kabel die de gegevens vervoert. Cisco Catalyst 3750
en 3560 Power over Ethernet ondersteunt zowel de Cisco-standaard Power over Ethernet-
implementatie als de IEEE 802.3af Power over Ethernet-implementatie. Dit garandeert
compatibiliteit en investeringsbescherming in de toekomst.

De Catalyst 3750/3560 PoE-switches ondersteunen zowel de Cisco pre-standaard Power over
Ethernet en de op standaarden gebaseerde Power over Ethernet-methoden voor PD-detectie.
Beide detectiemethoden zijn tegelijkertijd actief en één van beide kan worden gebruikt om een
geldige PD te detecteren. De Catalyst 3750/3560 PoE-switches controleren periodiek alle poorten,
al dan niet aangedreven, om hun status en de energiestatus van aangesloten apparaten te
controleren.

Cisco Catalyst 3750/3560 PoE-switches ondersteunen Cisco pre-standaard PD detectiesystemen
en alle op standaarden gebaseerde conforme PD's. De meeste Cisco gemaakte PD's, pre-
standaard of standaard, ondersteunen Cisco Discovery Protocol (CDP). Zodra de voeding wordt
toegepast op een poort die een pre-standaard of standaard Cisco PD bevat, wordt CDP gebruikt
om de eigenlijke energiebehoefte te bepalen en wordt het budget voor de systeemvoeding
dienovereenkomstig aangepast.

Voor Cisco pre-standaard PDs, als CDP is ingeschakeld op de schakelaar, wordt 15.4W
aanvankelijk toegewezen en dan verder verfijnd wanneer het CDP-bericht wordt ontvangen van de
PD. Als CDP is uitgeschakeld aan de schakelaar, of als de PD het veld Aan/Uit-eisen van het
CDP-bericht niet ondersteunt, wordt de aanvankelijke toewijzingswaarde van 15,4W gebruikt
gedurende de gehele verbindingsduur.

Voor op standaarden gebaseerde conforme PD's classificeert de Catalyst 3750/3560 Power over
Ethernet-controller de PD in de detectiefase en wijst een vereist energiebudget toe op basis van
de IEEE-klasse. Als een PD zowel IEEE 802.3af als Cisco pre-standaard ondersteunt, wordt de
PD gedetecteerd als een IEEE-apparaat. De Catalyst 3750/3560 PoE-switches classificeren de
PD in de detectiefase en toewijzen een vereist stroombudget op basis van de IEEE-klasse.
Vervolgens bepaalt een CDP-bericht het werkelijke stroomverbruik voor de PD, op voorwaarde dat
CDP op de schakelaar is ingeschakeld. Als de gevraagde stroom via CDP hoger is dan het
geclassificeerde vermogen van de PoE-controller, wordt het gevraagde vermogen ingesteld op de
PoE-controller-IEEE-klasse.

Omdat dit alles automatisch gebeurt, is het niet mogelijk om te bepalen of de IEEE-standaard of
de pre-standaard run.

Q. Een Catalyst 3560-switch met 48 poorten ondersteunt 370 W. Omdat C7941G-



GE een Klasse 3 apparaat is, is er tot 15.4W voor nodig. Kan dit worden
teruggebracht tot 7 W zodat de switch alle 48 telefoons kan inschakelen?

A. Als Cisco Discovery Protocol (CDP) ingeschakeld is, hoeft dit niet tot 7 W te beperken. De
telefoon wordt geclassificeerd als een Klasse 3 apparaat wanneer het voor het eerst omhoog gaat,
maar nadat het omhoog gaat, stelt CDP het gewenste vermogensniveau in op de 3560 tot 7 W. Dit
staat de schakelaar toe om 48 poorten van telefoons te ondersteunen.

Opmerking: als u C7941G-GE gebruikt, is het niet mogelijk om alle 48 telefoons aan te zetten. De
C7941G-GE trekt gewoonlijk 12.9W aan. Het totale beschikbare vermogen is 370 W. Voor 48
poorten is dit gelijkmatig verdeeld tot ~7,71 W per poort. In dit geval kan de 3560-schakelaar
alleen 28 telefoons ondersteunen die elk 12.9W tekenen.

Q. Wanneer de standaard PoE wordt gebruikt, waarom onderhandelt de 7970G IP-
telefoon met 15.4W met het 802.3af-protocol?

A. Een apparaat dat door Cisco IEEE+CDP wordt aangedreven, zoals een Cisco IP-telefoon
7970G, wordt in de energiebesparende modus (6.3W) geïnstalleerd en geeft een CDP-bericht
(Cisco Discovery Protocol) door met een lengte-waarde (ILP) van het inline voeding dat de Power
Source Equipment (PSE) informeert over de werkelijke voeding die door het apparaat vereist is.
Als de macht minder is dan standaard 15.4W, erkent de PSE het verzoek met zijn beschikbare
macht en wijzigt zij het energiebudget van de PSE. Als het verzoekende aangedreven apparaat
het energiebudget voor de lijnkaart of de schakelaar overschrijdt, wordt de poort uitgeschakeld, of
blijft de poort in de energiebesparende modus (7W).

Dit beheerschema wordt geïmplementeerd om compatibiliteit en investeringsbescherming op de
geïnstalleerde basis van Cisco Catalyst pre-standaard Power over Ethernet kabellijnkaarten en -
switches te bieden. Cisco IP-telefoons zijn energiezuinig en vereisen 6,3 W maximale voeding
zoals weerspiegeld in de pre-standaard Power over Ethernet-implementatie. De ontwikkeling van
nieuwe krachtige apparaten, zoals draadloze access points en IP-telefoons met gekleurde LCD-
schermen, vereist echter extra kracht die niet kan worden geleverd met de pre-standaard
implementaties. Omdat apparaten die door Cisco worden aangedreven in de energiebesparende
modus worden opgetild, kunnen Cisco krachtige apparaten, zij het met verminderde functionaliteit,
op twee pre-standaard lijnkaarten werken. Bovendien kan de PSE, aangezien apparaten die door
Cisco worden aangedreven hun exacte energievereisten expliciet aan de PSE-Fractie laten zien,
nauwkeurig het energieverbruik realiseren omdat alleen de energie die daadwerkelijk vereist is
door het aangedreven apparaat wordt toegewezen.

Deze managementintelligentie maakt een betere toewijzing van middelen mogelijk, omdat
aangedreven apparaten ongebruikte energie kunnen teruggeven aan het elektriciteitsbudget van
de PSE. Bijvoorbeeld, als een aangedreven apparaat van IEEE 802.3af klasse 3 9W vereist, moet
de PSE voor de volledige 15.4W begroting maken ook al tekent het apparaat slechts 9W. Dit is 6,4
W afval op het aangedreven apparaat. Als er meerdere 9W apparaten aanwezig zijn, verspilt het
genoeg energiebudget om energie te ontzeggen aan andere apparaten die minder stroom
hebben. Aangezien Cisco Discovery Protocol expliciet het benodigde vermogen aangeeft, wordt
de verspilde stroom teruggebracht naar het PSE-energiebudget.

De PSE controleert af en toe of het aangedreven apparaat nog aanwezig is en vereist stroom en
voert ook controles uit om omstandigheden te detecteren, zoals een kortsluiting tussen verzenden
en ontvangen paar. Cisco implementeert twee mechanismen om deze voorwaarden te detecteren.
Het eerste is een verlenging van het pre-standaard zoekprotocol, waarbij een ontdekkingssignaal
periodiek wordt doorgegeven. Als het ontvangen zoeksignaal dezelfde amplitude heeft als het



   

verzonden signaal, verwijdert de PSE de kracht omdat er een kortsluiting is. Als de PSE een
ontdekkingssignaal ontvangt dat wordt verzwakt door het lage-passfilter, onderhoudt de PSE de
stroom op het aangedreven apparaat. IEEE 802.3af-2003 is het tweede mechanisme dat door
Cisco wordt ondersteund. Met dit mechanisme wordt het opgenomen vermogen gemonitord en als
het gedurende een bepaalde periode een specifieke waarde overschrijdt, wordt de
stroomvoorziening naar de haven afgesloten.

Q. Wat zijn de energievereisten voor de verschillende modellen van IP-telefoons?

CP-7902G (6,3 W)●

CP-7905G (6,3 W)●

CP-7910-SW (6,3 W)●

CP-7910G (6,3 W)●

CP-7912G (6,3 W)●

CP-7940G (6,3 W)●

CP-7960G (6,3 W)●

CP-7906G (5 W) (klasse 2)●

CP-7911G (5 W) (klasse 2)●

CP-7941G (6,3W) (klasse 2)●

CP-7941G-GE (12.9W) (klasse 3)●

CP-7961G (6,3W) (klasse 2)●

CP-7961G-GE (12.9W) (klasse 3)●

CP-7970G (10,25W) (klasse 3)●

CP-7971-G-GE (15,4W) (klasse 3)●

CP-7985G (12,55W) (klasse 0, niet volledig helderheid)●

IEEE 802.3af-apparaat - klasse 0 (15.4W)●

IEEE 802.3af-apparaat - klasse 1 (4W)●

IEEE 802.3af-apparaat - klasse 2 (7W)●

IEEE 802.3af-apparaat - klasse 3 (15.4W)●

Gerelateerde informatie

Cisco FAQ-telefoon voor technische ondersteuning●

IEEE 802.3 inline voeding●

Ondersteuning voor spraaktechnologie●

Productondersteuning voor spraak en Unified Communications●

Aanbevolen lezen: Probleemoplossing voor Cisco IP-telefonie●

Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems●
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