
TEG-S24g

O Switch de 24 portas Gigabit GREENnet, modelo TEG-S24g, oferece desempenho Gigabit, confiabilidade comprovada e redução 
no consumo de energia até 70%*. A tecnologia GREENnet de poupança energética integrada pode ser usada imediatamente, sem 
necessidade de qualquer tipo de gerenciamento. Este switch sem ventoinha de metal vem com suportes para montagem em rack e 
oferece uma capacidade total de comutação de 48 Gbps.

• 24 Portas Gigabit
• Matriz de comutação de 48 Gbps
• Design sem ventoinha
• Compatível com Jumbo Frame
• Switch de carcaça de metal resistente, com suportes para montagem em rack incluídos
• Até 70% de poupança de energia com GREENnet*

Switch de 24 portas Gigabit GREENnet
TEG-S24g (v2.0R)
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Projeto de rede

Indicadores LED
Indicadores LED para comunicação do estado da porta

Jumbo frame
Envia pacotes maiores ou Jumbo frames (até 10 KB), para 
melhor desempenho

Poupança de energia
A tecnologia GREENnet integrada reduz o consumo de 
energia até 70%*

Capacidade de comutação
Capacidade de Comutação de 48 Gbps

Ports
24 x portas Gigabit

Plug and Play
Basta ligar o switch e conectar os dispositivos ligados

LED indicadores1 Portas gigabit2

1 2

Montável em rack caixa
Rack de 1U Fanless interruptor montável com metal inclui 
suportes de montagem em rack
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Padrões
• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.3x
• IEEE 802.3ab
• IEEE 802.3az

Interface do dispositivo
• 24 x Portas Gigabit
• Indicadores LED
• Interruptor ligar/desligar

Taxa de transferência de dados
• Ethernet: 10 Mbps (half duplex), 20 Mbps (full 

duplex)
• Fast Ethernet: 100 Mbps (half duplex), 200 Mbps 

(full duplex)
• Gigabit: 2000 Mbps (full duplex)

Desempenho
• Buffer de dados da RAM: 0,5 MB
• Switch Fabric: 48 Gbps
• Tabela de endereços MAC: 8 K entradas
• Taxa de transferência: 35,7 Mpps (tamanho do 

pacote 64-byte)
• Jumbo Frame: 10 KB

Características especiais
• Tecnologia GREENnet de poupança de energia
• Sem ventoinha
• Pode ser montado num bastidor

Energia
• Alimentação interna de energia: 100 - 240 V AC, 

50/60 Hz, 0,2 A
• Consumo: 13 Watts (máx.)

Temperatura de funcionamento
• 0 – 40 °C (32 - 104 °F)

Umidade de funcionamento
• Máx. 90% sem-condensação

Dimensões
• 440 x 210 x 45 mm (17 x 8.3 x 1,8 polegadas)

Peso
• 2,3 kg (5 lbs.)

Certificações
• CE
• FCC

Garantia
• Limitada a 3 anos

Conteúdo da embalagem
• TEG-S24g
• Guia de Instalação Rápida
• Adaptador de corrente

Especificações

A TRENDnet é uma marca registrada. Outras marcas e nomes de produtos são marcas dos seus respectivos titulares. A informação fornecida neste documento pertence aos produtos da TRENDnet e está sujeita a modificação a 
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