
A configuração da potência sobre propriedades
dos Ethernet (PoE) no 200/300 Series de Cisco
controlou o Switches 

Objetivo
 

A potência sobre os Ethernet (PoE) permite que um interruptor forneça a potência aos
dispositivos conectados através do mesmo cabo do Ethernet que transmite dados. Isto
elimina a necessidade para um cabo de alimentação separado aos dispositivos de potência
tais como Telefones IP e pontos de acesso Wireless. 
 
O objetivo deste documento é explicar como configurar as propriedades PoE em um
200/300 Series controlado comuta.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Switches controlado 300 Series SF/SG 200 e SF/SG
  

Versão de software
 

• 1.3.0.62
  

Configuração de propriedades PoE
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o gerenciamento de porta > o
PoE > as propriedades. A página das propriedades PoE abre:
 

 
Etapa 2.In o campo de modo da potência, clica o botão de rádio que corresponde com o
modo que PoE você gostaria de se usar.
 

• Limite da porta — A quantidade total de potência que o interruptor fornecerá é decidida
pelo administrador.
 



• Limite de classe — O interruptor fornecerá tanta potência quanto os pedidos do
dispositivo posto.
 

Etapa 3. Verifique a caixa de verificação da possibilidade no campo das armadilhas para
permitir que o interruptor envie mensagens de advertência (armadilhas) quando as saídas
de energia excedem um limiar pré-definido.
 
Nota: O SNMP deve ser permitido e deve haver pelo menos um receptor da notificação de
SNMP disponível se você quer usar armadilhas. Refira o filtro da notificação do Simple
Network Management Protocol (SNMP) e a configuração destinatária da notificação no
Switches controlado 300 Series para mais informação.
 
Etapa 4. No campo do limiar trap da potência, incorpore uma porcentagem do limite da
potência que fará com que um mensagem de armadilha seja enviado.
 
A informação seguinte é indicada na parte inferior da página das propriedades.
 

• Potência nominal — Quantidade total de potência que o interruptor pode fornecer.
 
• Potência consumida — Quantidade de energia atualmente que está sendo consumida
por portas PoE.
 
• Potência disponível — Quantidade de energia que pode ainda ser dada.  A potência
disponível é a diferença entre a potência nominal e a potência consumida.
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