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Configurar a potência sobre ajustes dos Ethernet
(PoE) no roteador RV345P 

Objetivo
 

A potência sobre os Ethernet (PoE) é uma característica disponível em dispositivos PoE-
baseados, tais como o RV345P, que entrega a corrente elétrica aos dispositivos postos
conectados (paládio) sobre os cabos de cobre sem a interferência do tráfego de rede. A
página dos ajustes PoE na utilidade com base na Web permite a seleção do limite da porta
ou do modo do limite de classe PoE e especifica as armadilhas PoE a ser geradas. Quando
o paládio conecta realmente e se consome a potência, pôde consumir muito menos do que
a potência máxima permitida. As energias de saída estão desabilitadas quando ligar a
repartição, iniciação, ou a configuração de sistema ocorre para se assegurar de que os
dispositivos postos não sejam danificados.
 
O objetivo deste documento é fornecer as etapas em como configurar os ajustes PoE no
roteador RV345P.
  

Dispositivos aplicáveis
 

RV345P
  

Versão de software
 

  
Configurar a potência sobre Ethernet
 

Etapa 1. Entre à utilidade com base na Web e escolha ajustes LAN > PoE.
 

 
Etapa 2. Escolha um botão de rádio do modo da potência. As opções são:
 

Limite da porta — Escolha isto se você quer configurar a porta para se operar em uma
wattagem específica.
Limite de classe — O limite da potência máxima pela porta é determinado pela classe do
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dispositivo, que resulta da fase da classificação. Nesta fase, o paládio especifica sua classe,
que é a quantidade da potência máxima que o paládio consome. Para configurar o limite de
classe, faixa clara a etapa 12.
 

Nota: Para este exemplo, o limite da porta foi escolhido.
 

 
Etapa 3. O clique edita. Você será tomado à tabela do ajuste PoE.
 

 
Etapa 4. Clique o botão de rádio correspondente da porta de LAN que você quer configurar.
 
Nota: Para este exemplo, o LAN3 é escolhido.
 



 
Etapa 5. O clique edita. A página do limite da Ajuste-porta PoE abre.
 

 
Etapa 6. Verifique o PoE permitem a caixa de verificação de ativar o PoE. Iss está habilitado
por padrão.
 



 
Etapa 7. Clique o botão de rádio para o nível da prioridade da potência. Uma porta com um
nível da baixa prioridade pode ser negada a potência sobre uma porta com um nível mais
prioritário se a potência é limitada. As opções são críticas, altas, e baixas. O padrão é baixo.
 
Nota: Para este exemplo, crítico é usado.
 



 
Etapa 8. No campo da atribuição de AdministrativePower, incorpore um valor entre 0 a
30000. Este valor indica a potência nos miliwatts (mW) que é atribuída à porta. O padrão é
30000.
 
Nota: Para este exemplo, o valor mW do padrão de 30000 é usado.
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Nota: As seguintes áreas na página são contadores.
 

Classe — Determina o nível da potência que o dispositivo final pode receber.
 

— A classe 0 — 15.4 watts da potência máxima é entregada à porta. Esse é o padrão.
 
— A classe 1 — 4.0 watt da potência máxima é entregada à porta.
 
— A classe 2 — 7.0 watts da potência máxima é entregada à porta.
 
— A classe 3 — 15.4 watts da potência máxima é entregada à porta.
 
— A classe 4 — 30 watts da potência máxima é entregada à porta.
 

Atribuição máxima da potência — A potência máxima distribuída para o dispositivo.
Consumo de energia — A quantidade de energia nos miliwatts atribuídos ao dispositivo posto
que é conectado à porta especificada.
Sobrecarga contrária — O número total de ocorrências da sobrecarga da potência.
Contador curto — O número total de ocorrências da falta da potência.
Negado contra — O número de vezes o dispositivo conectado foi negado a potência.
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Contador ausente — O número de vezes a potência foi parado ao dispositivo conectado
porque o dispositivo foi detectado já não.
Assinatura inválida contrária — O número de vezes uma assinatura inválida foi recebido do
dispositivo conectado.
 

 
Etapa 9. O clique aplica-se. Você será tomado de volta à página dos ajustes PoE (modo do
limite da porta).
 



 
Etapa 10. (opcional) para configurar mais portas sob a porta limita, repete etapas 4-9.
 



 
Etapa 11. Clique sobre de volta ao retorno à página principal dos ajustes PoE. Salte então a
 etapa 20.
 

 
Etapa 12. Se você escolheu o limite de classe em etapa 2, o clique edita e você será
tomado à página dos ajustes PoE (modo do limite de classe).
 



 
Etapa 13. Clique sobre o botão de rádio correspondente da porta de LAN que você quer
configurar.
 
Nota: Para este exemplo, o LAN3 é escolhido.
 

 
Etapa 14. Clique em Editar.
 



 
Etapa 15. Verifique o PoE permitem a caixa de verificação de ativar o PoE. Iss está
habilitado por padrão.
 



 
Etapa 16. Clique o botão de rádio para o nível da prioridade da potência. Uma porta com um
nível da baixa prioridade pode ser negada a potência sobre uma porta com um nível mais
prioritário se a potência é limitada. As opções são críticas, altas, e baixas. O padrão é baixo.
 
Nota: Para este exemplo, crítico é escolhido.
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Nota: Os seguintes campos na página são contadores.
 

Classe — Determina o nível da potência que o dispositivo final pode receber.
 

— A classe 0 — 15.4 watts da potência máxima é entregada pela porta. Esse é o
padrão.
 
— A classe 1 — 4.0 watt da potência máxima é entregada pela porta.
 
— A classe 2 — 7.0 watts da potência máxima é entregada pela porta.
 
— A classe 3 — 15.4 watts da potência máxima é entregada pela porta.
 
— A classe 4 — 30 watts da potência máxima é entregada pela porta.
 

Atribuição máxima da potência — Quantidade máxima de potência que é permitida na porta
escolhida.
Consumo de energia — A quantidade de energia nos miliwatts que é atribuída ao dispositivo
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posto conectou à porta.
Sobrecarga contrária — O número de vezes lá foi uma sobrecarga da potência.
Contador curto — O número de vezes lá foi uma falta da potência.
Negado contra — O número de vezes o dispositivo posto foi negado a potência.
Contador ausente — A potência do número de vezes parou porque o dispositivo posto não foi
detectado.
Assinatura inválida contrária — O número de vezes uma assinatura inválida foi recebido.
 

Etapa 17. Clique em Apply. Você será tomado de volta à página dos ajustes PoE (modo do
limite de classe).
 

 
Etapa 18. (Opcional) para configurar mais portas sob o limite de classe, repita etapas 13-17.
 



 
Etapa 19. Clique sobre de volta ao retorno à página principal dos ajustes PoE.
 

 
Etapa 20. Verifique a caixa de verificação do legado da possibilidade para abastecer aos
dispositivos velhos.
 



 
Etapa 21. Verifique a caixa de verificação do SNMP traps da possibilidade para permitir que
o protocolo de transporte da rede simples envie notificações de armadilha. Se as armadilhas
são permitidas, você deve igualmente permitir o SNMP e configurar pelo menos um receptor
da notificação de SNMP.
 

 
Etapa 22. No campo do limiar trap da potência, incorpore o ponto inicial do uso que é uma
porcentagem do limite da potência. Um alarme é iniciado se a potência excede este valor. O
valor padrão é 95.
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Nota: A tabela de propriedades PoE indica os contadores para cada porta configurada.
 

Status operacional — O status de operação da porta configurada.
Potência nominal — A quantidade total de potência que o interruptor pode fornecer a todo o
PDs conectado.
Potência consumida — A quantidade de energia atualmente que está sendo consumida pelo
PoE move.
Potência atribuída — Quantidade de energia atribuída para a porta.
Potência disponível — A potência nominal (a quantidade de potência consumida).
 

 
Etapa 23. Clique em Apply.
 

 
Etapa 24. (Opcional) para salvar permanentemente a configuração, vá à página de



configuração da cópia/salvaguarda ou clique o ícone na parcela superior da
página.
 
Você deve agora com sucesso ter configurado os ajustes PoE em seu roteador RV345P.
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