
EENVOUDIGE IP-MIGRATIE NVT PHYBRIDGE

PoLRE-SWITCH
GEGEVENSBLAD

De plug-and-play PoLRE (Power over Long Reach Ethernet) LPC-switch is een 
8-poorts niet-beheerde Ethernet-switch. Deze krachtige switch biedt Ethernet en 
PoE over een enkelpaars draad met een bereik van 365 m (1.200 ft).

PoLRE is erop gericht de migratie naar IP snel, eenvoudig en kosteneffectief 
te maken door een bestaande enkelpaars UTP-infrastructuur over te hevelen. 
Voordelen zijn onder meer:

• Het rendement op uw investeringen versnellen door uw infrastructuurkosten 
te verlagen;

• Plannings- en ontwikkeltijd samenvoegen;

• Infrastructuurbarrières, risico's, onderbrekingen en kosten elimineren; en

• Een krachtig IP-platform scheppen dat eenvoudig te configureren, 
implementeren en beheren is.

Anders dan andere Ethernet-over-switch-technologieën biedt 
de PoLRE LPC-switch:

Snelheid, bereik en kracht
De LPC biedt 10 Mbps (symmetrisch, full duplex) en PoE over een enkelpaars UTP 
met een bereik van 365 m (1.200 ft). LPC is ontworpen om IP-telefoons en andere 
IEEE-compatibele apparaten te ondersteunen. De bandbreedtesnelheid neemt 
niet af over langere afstanden.

Eenvoudige implementatie
PoLRE LPC is bedoeld om de IP-migratie van kleine bedrijven of gedistribueerde 
ondernemingen te vereenvoudigen. Er is geen netwerkconfiguratie vereist.

PoLRE LPC-
switch
In een oogopslag

De PoLRE LPC-switch is een krachtige 
8-poorts niet-beheerde switch 
waarmee u het rendement op uw 
investeringen maximaliseert en uw 
totale eigendomskosten reduceert.  

De PoLRE LPC verandert de bestaande 
tweedraads infrastructuur in een robuust 
IP-platform met een vermogen dat 
ideaal is voor IP-camera's en andere 
IEEE-compatibele IP-apparaten.  

Voordelen

• Snelle, eenvoudige en 
kosteneffectieve IP-migratie

• Niet-beheerde plug-and-play 
switch 

• Ethernet en PoE over een 
enkelpaars draad met vier maal het 
bereik van traditionele switches

Ethernet en PoE over een  
enkelpaars draad met een  
bereik van 365 m (1.200 ft)



TECHNISCHE KENMERKENNVT PHYBRIDGE
PoLRE LPC-SWITCH

GEGEVENSBLAD

Model PL-08

Afmetingen
• 1,77” x 7,01” x 4,72” (HxBxD) 
• 4,5 cm x 17,8 cm x 12 cm (HxBxD)
• Gewicht: 0,308 kg (0,679 lbs)

Interface: 
Ethernet 

Uplink 
(Trunk IP)

2 RJ45-poorten: 10/100 Base-T autodetectie, 
onafhankelijke snelheidsselectie, Ethernet IEEE 
802.3, CAT5 koperen kabel

Interface: 
Downlink 

(PoE en 
IP-naar-

adapter)

8 x RJ11-aansluitingen
Maximumafstand: 365 m (1200ft) CAT3 UTP-ka-
bel, 24 AWG
Snelheid: 10 Mbps (full duplex)
Vermogen: 10 Watt

Stroomvoorzie-
ning

48VDC 2A (96W) stroomvoorziening inbe-
grepen

Stroomverbruik 2,9 W

Stroominjectie 
(PoE)

48 V gelijkstroom; eindpuntapparaten moe-
ten compatibel zijn met IEEE 802.3af

Bedrijfs-
temperatuur -10°C tot 45,5°C (14°F tot 115,6°F)

Vochtigheid 10% tot 95% (niet-condenserend) bij 35°C (95°F)

   Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Model PL-PA011

Afmetingen
• 0,71” x 1,1” x 2,56” (HxBxD)
• 1,8 cm x 2,8 cm x 6,5 cm (HxBxD)
• Gewicht: 22 g (0,78 oz)

Interface 
PoLRE-swit-

chzijde

1 RJ11-poort: CAT3 niet-afgeschermde, enkele 
twisted-pair-kabel. Tussen de wandplaat en de 
adapter kunt u het bestaande zilveren satijn 
opnieuw gebruiken wanneer u een DNIC/
POTS-vervanging uitvoert.

Interface 
Ethernetzij-

de: 
voor 

IP-eindpun-
tapparaat

1 RJ45-poort: 10 Base-T

Stroomvoorzie-
ning 48 V gelijkstroom

Stroomverbruik 0,9 W

Stroominjectie 
(PoE)

Gelijkstroomspanning op RJ45-poort:
• 54 V max.
• 37 V op een afstand van 365 m (1200 

ft) van PoLRE-switch Vermogensklasse 
1, Klasse 2 en sommige Klasse 3 IEEE 
802.3af-compatibele IP-apparaten

Bedrijfs-
temperatuur 0°C tot 40°C (32°F tot 104°F)

Vochtigheid 10% tot 95% (niet-condenserend) bij 35°C 
(95°F)

   Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Technische specificaties van de PoLRE 8-poorts niet-beheerde switch

Technische specificaties van de Phylink Adapter

for more information visit www.nvtphybridge.com


