
Potência sobre a configuração dos ajustes dos
Ethernet (PoE) em switch empilhável do Sx500
Series 

Objetivo
 

A potência sobre os Ethernet (PoE) é uma característica que controle a distribuição da
corrente elétrica aos dispositivos postos conectados sobre os cabos de cobre sem a
interferência com o tráfego de rede. A página dos ajustes PoE permite que você permita o
PoE em uma porta especificada. Igualmente permite que você dê move um nível da
prioridade da potência.
 
As propriedades PoE devem ser configuradas antes que esta configuração possa ser
terminada. Para mais informação refira por favor o artigo, propriedades PoE em switch
empilhável do Sx500 Series.
 
Este artigo explica como configurar a potência sobre ajustes dos Ethernet (PoE) e indicar
dados nos switch empilhável do Sx500 Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Switch empilhável do Sx500 Series PoE
  

Versão de software
 

• v1.2.7.76
  

Ajustes PoE
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web no interruptor, e escolha o 
gerenciamento de porta > o PoE > os ajustes. A página dos ajustes abre:
 

 
Etapa 2. Escolha o tipo de relação que você deseja configurar da lista de drop-down do tipo
de interface no campo do filtro. 
 



 
Etapa 3. Clique o botão de rádio da porta que você quer alterar e o clique edita.
 

 
Etapa 4. (opcional) das listas de drop-down da unidade/entalhe e da porta escolhe a porta
configurar.
 

• Unidade/entalhe — Escolha o entalhe de empilhamento do membro da lista de drop-
down da unidade/entalhe.
 
• Porta — Da lista de drop-down da porta escolha a porta configurar. Isto afeta somente a
porta única escolhida.
 



 
Etapa 5. A verificação permite no campo de status administrativo PoE de permitir o PoE
para a porta selecionada.
 

 
Etapa 6. Clique o botão de rádio do nível da prioridade desejado no campo do 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.
 



 
Passo 7. Se o modo da potência do limite da porta é escolhido nas propriedades PoE 
pagine, incorpore o valor da potência atribuída aos miliwatts no campo administrativo da
atribuição da potência.
 

 
 
Etapa 8. Se o modo da potência do limite de classe é escolhido nas propriedades PoE 
pagine o número de classe está indicado no campo de classe. A classe determina o nível da
potência.
 

• A classe 0 — 15.4 watts da potência máxima é entregada pela porta.
 
• 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.
 

Estes campos indicam estatísticas da porta.
 

• Atribuição máxima da potência — A quantidade máxima de potência (nos miliwatts)
permitiu à porta selecionada.
 
• Consumo de energia — A quantidade de energia (nos miliwatts) usada pelo dispositivo
posto que é conectado à porta selecionada.
 
• Sobrecarga contrária — Quantas vezes que uma sobrecarga da potência ocorreu na
porta.
 
• Contador curto — Quantas vezes que houve uma falta da potência na porta.
 
• Negado contra — Quantas vezes que o dispositivo conectado esteve negado a potência.
 
• Contador ausente — Quantas vezes que a potência esteve parada ao dispositivo
conectado porque o dispositivo não foi detectado.
 
• Assinatura inválida contrária — Quantas vezes uma assinatura inválida foi recebida do
dispositivo conectado.
 
Etapa 9. O clique aplica-se.
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