
MIGRAÇÃO DE IP SIMPLIFICADA

Membro da série CHARIoT de long   alcance 
Comutadores PoE

NVT PHYBRIDGE

COMUTADOR FLEX
FICHA TÉCNICA

Fast Ethernet e PoE++ 
(50 watts por porta) por  
2 ou 4 pares UTP com 
alcance superior a 2.000 pés. 
(610 m) cada um. 

O comutador gerenciado FLEX entrega Fast Ethernet e UPoE (50 watts por porta) por 

diversos pares de cabos UTP, com alcance cinco vezes maior do que os comutadores 

tradicionais.

O FLEX foi projetado para tornar a migração para IP rápida, fácil e econômica, 

aproveitando a infraestrutura UTP existente de 2 ou 4 pares.  Os benefícios são:

• Acelera o retorno do investimento pela redução dos custos com infraestrutura.

• Reduz o tempo de planejamento e implementação.

• Elimina barreiras, riscos, interrupções e custos com infraestrutura.

• Cria uma plataforma IP robusta e fácil de configurar, implementar e gerenciar.

Diferente de outros comutadores de rede, o FLEX proporciona:

Velocidade, alcance e potência
O comutador FLEX pode funcionar no modo padrão (sem adaptador) e no modo PoE 

de longo alcance.  Um comutador, muitas opções.

Tecnologia PowerWISE® líder de mercado

Redundância por compartilhamento de potência, balanceamento de carga, opções 

CA/CC, fonte de alimentação com comutação ativa e tensão de 100 a 240 V CA com 

detecção automática, fornecendo de 500 a 1000 watts de potência.

O FLEX é um dos comutadores mais eficientes do mercado, com consumo operacional 

inferior a 20 watts.

Comutador gerenciado com opção de plug-and-play

O FLEX pode funcionar no modo transparente, funcionando como uma ponte e 

permitindo a implementação de plug-and-play, ou como um comutador totalmente 

gerenciado com recursos de alto valor, como:

• Gerenciamento de potência por porta, para facilitar o reinício de portas.

• Bloqueio de MAC de portas para maior segurança e tranquilidade.

• Simple Network Manager, uma interface gráfica intuitiva para web, que torna o
gerenciamento do comutador muito fácil.
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Comutador 
FLEX
Visão resumida

O FLEX é um comutador de alto 

desempenho, de nível corporativo, com 

24 portas gerenciadas, que ajuda a 

maximizar seu retorno de investimento 

e reduzir seu custo total de propriedade.

O FLEX transforma infraestruturas UTP 

de 2 ou 4 pares em uma plataforma 

IP robusta, com potência ideal para 

câmeras IP e outros dispositivos IP em 

conformidade com o IEEE.

Vantagens

• Migração de IP rápida, fácil e

econômica

• Recursos de comutador robustos de

nível corporativo, que garantem o

tempo de atividade

• Interface gráfica simples, que

facilita muito a configuração, o

gerenciamento e a solução de

problemas de rede

Tipo de cabo

2 pares CAT5 Não

Sim

Sim

Sim

2 pares 24 AWG UTP 

4 pares 24 AWG UTP

4 pares CAT5 

Distância Largura de banda Exige adaptador



para consultar outras informações, acesse www.nvtphybridge.com

NVT PHYBRIDGE

COMUTADOR FLEX
FICHA TÉCNICA

Modelo NV-FLX-024

Dimensões
19" x 1 un sem aletas do rack: 
• 4,45 cm x 43,5 cm x 25,2 cm (A x L x P)
• 1,75” x 17,13” x 9,92” (A x L x P)

Peso 3,34 kg (7,36 lb.) 

Montagem Montado isolado, em rack ou estante; 2 suportes 
incluídos para instalação

Processador Processador comutador Broadcom BCM56018, 266 MHz

Memória 32 MB FLASH, 64 MB DDR SDRAM

Interface: 
 Uplink 

Ethernet
(Trunk IP)

Máximo de 2 uplinks, cada um com 1 Gb/s (full duplex), 
ou: 
• 2 portas mini-GBIC: 1000 Base-TX/SX/LX/EX/ZX/LHX

(determinado por SFP, módulo transceptor instalado),
Ethernet IEEE 802.3z, cabo de fibra ótica; ou

• 2 portas RJ45: Detecção automática 10/100/1000
Base-T, seleção independente de velocidade,
Ethernet IEEE 802.3, cabo de cobre CAT5e

Interface: 
Downlink (PoE e IP 

para adaptador)

24 jaques x RJ45
Velocidade: 10/100Mb/s (full duplex)
Potência PoE: Máximo de 50 Watts (consulte o 
Anexo)

Gerenciamento

1 porta LAN (GERENC): RJ45, 10/100 Base-T 
detecção autom, IEEE 802.3
1 porta de console UART: RJ45 (cabo RJ45 a DB9 
incluído)

Fonte de alimentação

Fonte de alimentação com comutação ativa
Detecção automática de tensão 100 a 240 V CA, 
50/60 Hz
Potência de saída: 500W máx. em 100 V CA, 
1000W máx. em 240 V CA
*Fontes de alimentação opcionais de 1000 W e 
1600 W com custo adicional.

Consumo de energia 20 W

Injeção de potência 
(PoE)

Tensão CC: 48 V CC a 56 V CC
IEEE 802.3af/at
Compatível com Cisco UPoE 

Compartilhamento de 
energia PowerWISE®

2 conectores macho (traseira)
ENTR CC e SAÍDA CC: 48 V CC a 56 V CC

   Especificações sujeitas à mudança sem aviso.

Especificações técnicas do comutador FLEX 




