
Potência sobre propriedades dos Ethernet (PoE)
em switch empilhável do Sx500 Series 

Objetivos
 

A potência sobre os Ethernet (PoE) é uma característica disponível em dispositivos PoE-
baseados que entregue a corrente elétrica aos dispositivos postos conectados (paládio)
sobre os cabos de cobre sem interferência do tráfego de rede. A página das propriedades
PoE 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 são desabilitadas quando potência-na repartição, iniciação, ou a configuração de
sistema ocorre para assegurar-se de que os dispositivos postos não sejam danificados.
 
O objetivo deste original é configurar as propriedades PoE e fornecer a informação PoE em
switch empilhável do Sx500 Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Switch empilhável do Sx500 Series
  

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. Clique o botão de rádio que corresponde ao modo desejado da potência para o
interruptor PoE no campo de modo da potência:
 

• Limite da porta — O limite da potência máxima por cada porta é configurado pelo usuário.
 
• Limite de classe — O limite da potência máxima pela porta é determinado pela classe do
dispositivo, que resulta da fase da classificação. Nesta fase o paládio especifica sua
classe, que é a quantidade de potência máxima que o paládio consome. Iss está habilitado
por padrão.
 

Etapa 3. A fim permitir armadilhas, verifique a caixa de verificação da possibilidade no 
campo das armadilhas. Se as armadilhas são permitidas, você deve igualmente permitir o
SNMP e configurar pelo menos um receptor da notificação de SNMP. À revelia, isto é
verificado. Para saber mais sobre a configuração do SNMP traps refira a configuração do 
artigo de ajustes da armadilha de SNMP em switch empilhável do Sx500 Series.
 
Etapa 4. 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.
 



 
A tabela de propriedades PoE indica os contadores para cada dispositivo ou para todas as
unidades da pilha:
 

• No. da unidade — Representa a unidade na pilha do interruptor.
 
• 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 disponível — A potência nominal (a quantidade de potência consumida).
 

Etapa 5. O clique aplica-se para salvar mudanças.
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