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Configurar o PoE com base no período no Cisco
220 Series esperto mais o Switches 

Objetivo
 

A potência sobre os Ethernet (PoE) permite que o dispositivo forneça a potência aos
dispositivos conectados através do mesmo cabo do Ethernet que transmite dados. Isto
elimina a necessidade para que um cabo de alimentação separado ponha sobre os
dispositivos tais como os Telefones IP e os Access point. A característica do intervalo de
tempo no Switches esperto do Cisco 220 Series permite que você especifique o tempo
exato a respeito de quando o PoE será permitido às portas no interruptor.
 
Este artigo aponta mostrar como configurar ajustes com base no período PoE em seu
interruptor para permitir o PoE em um tempo especificado e para monitorar o limite atual do
uso e da potência máxima da potência pela porta.
  

Dispositivos aplicáveis
 
Sx220 Series
  
Versão de software
 
1.1.0.14
  
Configurar o PoE com base no período
 

Etapa 1. Entre à utilidade com base na Web do interruptor e escolha o gerenciamento de
porta > o PoE > as configurações de porta PoE.
 

 
Etapa 2. Sob a tabela da configuração de porta PoE, clique sobre o botão de rádio da porta
que você quer configurar então clica sobre Edit.
 



 
Nota: Neste exemplo, a porta GE18 é escolhida.
 
Etapa 3. A janela de configuração da edição PoE aparecerá então. Da lista de drop-down da
relação, certifique-se que a porta especificada é essa que você escolheu em etapa 2. Se
não, clique a seta da gota-para baixo e escolha a porta direita.
 

 
Nota: Neste exemplo, a porta GE18 é escolhida.
 
Etapa 4. Verifique a caixa de verificação da possibilidade para ver se há o status
administrativo PoE para permitir o PoE na porta especificada. Esta caixa é verificada à
revelia.
 

 
Etapa 5. Verifique a caixa de verificação da possibilidade para ver se há o intervalo de
tempo. Isto permitiria que você configurasse suas configurações de tempo preferidas para
que o PoE seja permitido na porta especificada.
 



 
Etapa 6. Clique sobre o link da edição para ir à página do intervalo de tempo e para
especificar os ajustes para o intervalo de tempo.
 

 
Nota: Se há já um nome predefinido que você queira se usar sobre, clicar a seta da gota-
para baixo e escolher o nome a seguir salte a etapa 16.
 
Passo 7. Uma janela pop-up parecerá então informá-lo que a navegação à página do
intervalo de tempo fechará a janela atual. Clique em OK para continuar.
 

 
Você será dirigido então à página do intervalo de tempo.
  

Intervalo de tempo
 

Etapa 8. Sob a tabela de intervalo de tempo, clique o botão Add.
 

 
O indicador do intervalo de tempo adicionar aparecerá.
 
Etapa 9. Dê entrada com um nome no campo de nome do intervalo de tempo. Isto ajudá-lo-
á facilmente a identificar o intervalo de tempo que você se ajustou.
 
Nota: Neste exemplo, PortOn é usado.
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Etapa 10. Clique sobre um botão de rádio pelas horas inicial absolutas. As opções são:
 

Imediato — Esta opção aplicará o intervalo de tempo ajustado imediatamente.
Data — Esta opção permite que você ajuste umas horas específicas para que o intervalo de
tempo comece escolhendo o ano, mês, e dia assim como a hora e o minuto exatos.
 

 
Nota: Neste exemplo, a data é escolhida e o ano, o mês, o dia, e o tempo são
especificados.
 
Etapa 11. Clique sobre um botão de rádio pelo tempo absoluto do término. As opções são:
 

Infinito — Esta opção ajustará o intervalo de tempo para aplicar-se em todas as vezes e para
terminar nunca.
Data — Esta opção permite que você ajuste umas horas específicas para que o intervalo de
tempo termine escolhendo o ano, mês, e dia assim como a hora e o minuto exatos.
 

 
Nota: Neste exemplo, infinito é escolhido. Esta é a configuração padrão.
 
Etapa 12. Clique em Apply.
 
Etapa 13. Para salvar permanentemente a configuração, vá à página de configuração da
cópia/salvaguarda ou clique  o ícone na parcela superior da página.
 
Etapa 14. Vá para trás ao gerenciamento de porta > ao PoE > às configurações de porta
PoE.
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Etapa 15. Clique sobre a porta que você tem escolhido previamente e clique o botão Edit 
para retornar à janela de configuração da edição PoE.
 

 
Etapa 16. Clique sobre um botão de rádio para escolher o nível da prioridade da potência.
As opções são:
 

Crítico — Esta opção permite que a porta receba a potência em todas as vezes. Se não há
bastante potência fornecer a todas as portas, as portas que são ajustadas a este nível da
prioridade estão dadas a prioridade.
Alto — Esta opção permite que a porta receba a potência somente se todas as portas da
Crítico-prioridade estão recebendo a potência.
Baixo — Esta opção permite que a porta receba a potência somente se toda a Crítico-
prioridade e portas prioritárias estão recebendo a potência. Se não há bastante potência para
todas as portas, a potência às portas que são ajustadas a este nível da prioridade pode ser
eliminada.
 

 
Nota: Neste exemplo, é escolhido altamente.
 
Etapa 17. Incorpore um valor ao campo administrativo da atribuição da potência a fim
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ajustar o limite da potência máxima à porta.
 
Nota: A atribuição administrativa da potência pode somente ser configurada se o modo da
potência PoE é ajustado ao limite da porta na janela de propriedades PoE.
 

 
Nota: Neste exemplo, 30000 são usados. Este é o valor padrão.
 
Os seguintes contadores serão indicados:
 

Atribuição máxima da potência — Indica a quantidade máxima de potência nos miliwatts
atribuídos ao dispositivo conectado à porta selecionada. 
Consumo de energia — Indica a quantidade de energia nos miliwatts atribuídos ao dispositivo
posto conectado à porta selecionada.
Classe — Indica a informação da classe do dispositivo conectado se o modo da potência é
limite de classe.
Sobrecarga contrária — Indica o número total de ocorrências da sobrecarga da potência.
Contador curto — Indica o número total de ocorrências da falta da potência.
Negado contra — Indica o número de vezes que o dispositivo posto esteve negado a
potência.
Contador ausente — Indica o número de vezes que a potência esteve parada ao dispositivo
posto porque o dispositivo posto foi detectado já não.
Assinatura inválida contrária — Indica os tempos que uma assinatura inválida esteve
recebida. As assinaturas são os meios por que o dispositivo posto se identifica ao
equipamento da fonte da potência (PSE). As assinaturas são geradas durante a detecção, a
classificação, ou a manutenção do dispositivo posto.
 



 
Etapa 18. Clique em Apply. 
 
Etapa 19. 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 o PoE com base no período em seu 220
Series esperto mais o interruptor.
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