
EENVOUDIGE IP-MIGRATIE

Onderdeel van de CHARIoT-serie PoE  
switches met een groot bereik

NVT PHYBRIDGE

FLEX SWITCH
GEGEVENSBLADSnel ethernet en UPoE 

(50 Watt per poort) 
via 2 of 4 UTP-kabels 
van meer dan 610 
meter lang. 

De FLEX beheerde switch levert snel ethernet en UPoE (50 Watt per poort) via 

meerdere UTP-kabels met vijf keer zoveel bereik als traditionele switches.

FLEX is bedoeld om de migratie naar IP snel, eenvoudig en goedkoop te maken door 

een aanwezige infrastructuur van 2 of 4 UTP-kabels te gebruiken. De voordelen zijn 

onder meer:

• Een hoger rendement doordat de kosten voor infrastructuur afnemen.

• Minder tijd voor planning en ontwikkeling.

• Neemt barrières, risico's, storingen en kosten van infrastructuur weg.

• Creëert een krachtig IP-platform dat eenvoudig te configureren, implementeren 

en beheren is.

In tegenstelling tot andere netwerkswitches levert FLEX:

Snelheid, bereik en power
De Flex switch kan ingeschakeld worden in de standaardmodus (zonder adapter) en in 

de modus PoE met een groot bereik voor meer bereik. Eén switch, veel opties.

Geavanceerde PowerWISE®-technologie

Energie delen voor redundantie, stroomverdeling, wisselstroomopties, hot-swappable 

stroomtoevoer en automatische detectie 100-240 VAC met 500 tot 1000 Watt 

vermogen.

FLEX is een van de meest energiezuinige switches op de markt en verbruikt minder 

dan 20 Watt vermogen.

Beheerde switch met plug-and-play optie

FLEX kan ingeschakeld worden in de transparante modus en dienstdoen als verbinding, 

zodat er gebruik kan worden gemaakt van plug-and-play, of als volledig beheerde 

switch met hoogwaardige functies zoals:

• Energiebeheer per poort om poorten eenvoudig te resetten.

• Poort MAC-vergrendeling voor een betere beveiliging en gemoedsrust.

• Simple Network Manager; een intuïtieve grafische webinterface voor eenvoudig 
beheer van de switch.

FLEX switch
In het kort

De FLEX switch is een hoog presterende 

beheerde switch met 24 poorten 

voor zakelijk gebruik die helpt bij het 

maximaliseren van uw ROI en het 

verminderen van uw exploitatiekosten. 

FLEX zet infrastructuur met 2 of 4 UTP-

kabels om in een krachtig IP-platform 

met power, dat zeer geschikt is voor  

IP-camera's en overige IP-apparaten die 

in overeenstemming zijn met IEEE.

Voordelen

• Snelle, eenvoudige en goedkope  

IP-migratie

• Krachtige switch-functies voor 

zakelijk gebruik garanderen uptime 

• Eenvoudige gebruikersinterface voor 

eenvoudige configuratie, beheer en 

probleemoplossing van het netwerk

Kabeltype

2 paar CAT5 Nee10/100 Mbs328 ft/100 m

Ja100 Mbs984 ft/300 m

Ja100 Mbs1,476 ft/450 m

Ja100 Mbs2,000 ft/610 m

2 paar 24 AWG UTP 

4 paar 24 AWG UTP

4 paar CAT5 

Afstand Bandbreedtesnelheid Adapter vereist



Ga voor meer informatie naar www.nvtphybridge.com

NVT PHYBRIDGE

FLEX SWITCH
GEGEVENSBLAD

Model NV-FLX-024

Afmetingen
19 inch x 1U zonder rekbevestigingen: 
• 4,45 cm x 43,5 cm x 25,2 cm (HxBxD)
• 1,75 inch x 17,13 inch x 9,92 inch (HxBxD)

Gewicht: 3,34 kg (7,36 lbs) 

Bevestiging
Losstaand, rack of rekmonteerbaar; inclusief 2 
beugels 
voor installatie

Geheugen 32 MB FLASH, 64 MB DDR SDRAM

Interface: 
Ethernet 

Uplink
(Trunk IP)

Maximaal 2 uplinks, beide 1 Gb/s (full duplex), of: 
• 2 mini GBIC-poorten: 1000 Base-TX/SX/LX/EX/ZX/

LHX (bepaald door SFP, geïnstalleerde transceiver-
module), ethernet IEEE 802.3z, glasvezelkabel; of 

• 2 RJ45-poorten: 10/100/1000 Base-T 
automatische detectie, onafhankelijke 
snelheidsregeling, ethernet IEEE 802.3, CAT5e 
koperen kabel

Interface: 
Downlink (PoE en IP 

naar adapter)

24 x RJ45 aansluitingen
Snelheid: 10/100 Mb/s (full duplex)
PoE-vermogen: Maximaal 50 Watt (zie bijlage)

Beheer

1 LAN-poort (MGMT): RJ45, 10/100 Base-T 
automatische detectie, IEEE 802.3
1 UART console poort: RJ45 (inclusief RJ45 naar 
DB9 kabel)

Voeding

Hot-swappable voedingseenheid
Automatische detectie 100-240 VAC, 50/60 Hz
Uitgangsvermogen: Maximaal 500 W bij 100 
VAC, maximaal 1000 W bij 240 VAC
*Optionele voeding van 1000 W en 1600 W 
verkrijgbaar tegen bijbetaling.

Stroomverbruik 20 W

Stroominjectie (PoE)
Gelijkstroomspanning: 48 VDC tot 56 VDC
IEEE 802.3af/at
Compatibel met Cisco UPoE 

PowerWISE® energie 
delen

2 mannelijke connectoren (achter)
DC IN en DC UIT: 48 VDC tot 56 VDC

  Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Technische specificaties FLEX switch 


