
EENVOUDIGE IP-MIGRATIE NVT PHYBRIDGE

PoLRE-SWITCH
GEGEVENSBLAD

De bekroonde 24- en 48-poorts PoLRE (Power over Long Reach Ethernet)-switches 
bieden Ethernet en PoE over een enkelpaars draad met een bereik van 365 m (1.200 
ft). Dit betekent dat u uw enkelpaars UTP-infrastructuur kunt veranderen in een 
robuuste IP-backbone met voeding.

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-switch:
Snelheid, bereik en vermogen
PoLRE biedt 10 Mbps (symmetrisch, full duplex) en PoE over een enkelpaars UTP 
met een bereik van meer dan 365 m (1.200 ft). PoLRE is ontworpen om IP-telefoons 
en andere IEEE-compatibele apparaten te ondersteunen. Geen snelheidsverlies bij 
een langer bereik.

Toonaangevende PowerWISE®-technologie
Stroom delen voor redundantie, load balancing, opties voor gelijkstroom/
wisselstroom, hot-swappable stroomtoevoer en autodetectie 100-240 V wisselstroom 
met een vermogen van 500-1000 watt. PoLRE is een van de meest efficiënte switches 
die op de markt beschikbaar is en minder dan 17 watt verbruikt om te functioneren.

Beheerde switch met Plug-and-Play-optie
PoLRE werkt in een transparante modus en functioneert dan als bridge waardoor 
implementatie via plug-and-play mogelijk is naar een volledig beheerde switch met 
hoogwaardige functies die speciaal ontworpen zijn voor de beveiligingsindustrie, 
zoals:

• Stroombeheer per poort om poorten simpel te kunnen resetten;

• MAC-vergrendeling van poorten voor een betere beveiliging en meer 
gemoedsrust; en

• Eenvoudig netwerkbeheer, een intuïtieve webinterface waarmee het beheer van 
de switch een fluitje van een cent is.

PoLRE-switch
In een oogopslag

De PoLRE beheerde switches zijn 
krachtige, beheerde switches van 
bedrijfskwaliteit waarmee u het 
rendement op uw investeringen 
maximaliseert en uw totale 
eigendomskosten reduceert.  

PoLRE verandert de bestaande 
tweedraadsinfrastructuur in een robuust 
IP-platform met een vermogen dat 
ideaal is voor IP-telefoons en andere 
IEEE-compatibele IP-apparaten.

Voordelen

• Snelle, eenvoudige en 
kosteneffectieve IP-migratie

• Robuuste switch van 
bedrijfskwaliteit die borg staat voor 
uptime

• Eenvoudige grafische interface 
waarmee het configureren, beheren 
en oplossen van problemen met 
het netwerk een fluitje van een 
cent is

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



TECHNISCHE KENMERKENNVT PHYBRIDGE

PoLRE-SWITCH
GEGEVENSBLAD

Model PoLRE 24 en PoLRE 48

Afmetingen

48,26 cm (19 inch) x 1U zonder rackhandvatten:  
• 1,75 x 17,13 x 9,92 inch (HxBxD) 
• 4,45 cm x 43,5 cm x 25,2 cm (HxBxD)
• Gewicht 3,6 kg (7,94 lb)

Montage Zelfstandig of op rek of plank monteerbaar, 2 beu-
gels inbegrepen voor installatie

Processor Broadcom BCM56018-switchprocessor, 266 MHz

Geheugen 32 MB FLASH, 64 MB DDR SDRAM

Interface: 
Ethernet 

Uplink
(Trunk IP)

Maximaal 2 uplinks, elk 1 GB/s (full duplex), ofwel: 
• 2 mini-GBIC-poorten: 1000 Base-TX/SX/LX/EX/

ZX/LHX (bepaald door SFP, transceivermodule 
geïnstalleerd), Ethernet IEEE 802.3z, optische 
glasvezelkabel, ofwel 

• 2 RJ45-poorten: 10/100/1000 Base-T 
autodetectie, onafhankelijke snelheidsselectie, 
Ethernet IEEE 802.3, CAT5e koperen kabel

Interface: 
Downlink (PoE en 

IP-naar-adapter)

PL-024: 1 RJ21 mannelijke telco connector (standaard), 
24-paars gebruikt
PL-048: 2 RJ21 mannelijke telco connectoren (standaard), 
48-paars gebruikt
Maximumafstand: 457 m (1500 ft) over CAT3 UTP-kabel, 24 
AWG
Snelheid: 10 Mbps (full duplex)
Vermogen: 10 watt

Beheer 1 LAN-poort (MGMT): RJ45, 10/100 Base-T autodetectie, 
IEEE 802.3 1 UART-consolepoort: RJ45-naar-DB9-kabel

Stroomvoorzie-
ning

Unit autodetectie 100-240 V wisselstroom, 50/60 Hz 
Vermogensoutput: 500 W maximaal bij 100 V wisselstroom, 
1000 W maximaal bij 240 V wisselstroom

Stroomverbruik PL-024: 16,5 W           PL-048: 22 W

Stroominjectie 
(PoE)

Gelijkstroomspanning: 54 V gelijkstroom; eindpuntappara-
ten moeten compatibel zijn met IEEE 802.3af

PowerWI-
SE®-stroomdeling

2 mannelijke connectoren (achter), DC IN en DC OUT: 48-
56 V gelijkstroom

Bedrijfstempera-
tuur -10°C tot 50°C (14°F tot 122°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-switchzijde

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 
Ethernetzijde: 

voor IP-
eindpuntapparaat

1 RJ45-poort: 10 Base-T

Stroomvoorziening 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.

for more information visit www.nvtphybridge.com

Technische specificaties van de PoLRE 24-en 48-poorts beheerde switch

Technische specificaties van de Phylink Adapter


