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Minimális követelmények

ŸTPE-TG160g

ŸGyors telepítési útmutató

ŸTápkábel

ŸRack mount kit

ŸSzámítógépre telepített hálózati adapter

ŸRJ-45 hálózati kábel

Kiegészítő berendezések

ŸEgy szabványos 19 hüvelykes EIA rack

  2. LED-EK

LED Szín Meghatározás

Zöld

Piros

Készülék be van kapcsolva

Készülék ki van kapcsolva

PoE teljesítménye elérte maximális kapacitását, összesen nem több PoE 
eszközök csatlakozni az egység

Rendszerünknek megfelelő teljesítmény tartalékok a hatalom egy másik eszköz
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Van egy hiba a PoE kapcsolat ezen a porton

A gigabit-kapcsolatot észlelt

Adatátvitel folyik
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(Ventillátor)

Egy ethernet / gyors ethernet-kapcsolatot észlelt
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Villogó Data is being transmitted

PoE 

Piros

Ki

A ventilátor tapasztalt hiba, és nem működik

A kapcsoló a PoE eszközhöz kapcsolódó és a szolgáltató jogosult

Szilárd

Ki A ventilátor működik rendesen

Amber

Ki

Szilárd

Nincs PoE eszközhöz talált ezen a portonKi

A csomag tartalma

  1. Kezdés előtt
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  3. Hardver telepítése

Megjegyzés: A maximális elérhető teljesítmény összeg 30 watt per port és 246 watt összesen. Ha egy 
hatalom túlterhelés lépett fel, a kapcsoló előreveszi power port (a legalacsonyabbtól a legmagasabbig) 
forgalmazása. Ez azt jelenti port 1 kapják a legmagasabb prioritást, és port 4 kapnak a legalacsonyabb 
prioritás. A kikötő-val alacsonyabb prioritású lesz a PoE funkció le van tiltva, amíg nem lesz elegendő 
áramot.

1. Csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati adaptert. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a TPE-TG160g, majd 
 a konnektorba.

2. A TPE-TG160g egy RJ-45 hálózati kábelt csatlakoztassa a számítógép hálózati portjához.

3. Csatlakoztassa egy RJ-45 kábel a TPE-TG160g a port a hálózati portot a PoE készülék (pl. TV-IP310PI).

4. Ellenőrizze a következő LED-ek vannak: hatalma, PoE állapotáról és Link/törvény.
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