
Conversor de Mídia Gigabit PoE PD SFP Fibra

TFC-PGSFP (v1.0R)

O conversor de mídia Gigabit PoE PD SFP fibra da TRENDnet, modelo TFC-PGSFP, converte Ethernet de cobre 100/1000BASE-T em mídia SFP Fibra 
1000BASE-SX/LX e vice-versa. O TFC-PGSFP é alimentado via switch PoE ou injetor e nenhum adaptador de energia é necessário. Ele possui uma porta 
de entrada gigabit PoE para energia e dados, além de um slot SFP que suporta módulos SFP multimodo (SX) ou monomodo (LX). O slot SFP acomoda os 
módulos SFP Fast Ethernet e Gigabit, oferecendo maior flexibilidade de instalação.

•  1 Porta de entrada 100/1000BASE-T PoE

•  1 slot SFP 100/1000BASE-SX/LX

•  PoE Alimentado - nenhum adaptador de energia é necessário

•  O slot SFP suporta módulos multimodo ou monomodo

•  Suporta Link Fault Pass-Through (LFPT)

•  Suporta Jumbo Frame (9KB)

TFC-PGSFP



Quadro Jumbo
Envia pacotes maiores ou quadros jumbo 
(até 9 KB) para um maior desempenho

Slot SFP Dual Speed
O slot SFP dual speed suporta módulos SFP 
de 100 Mbps e 1000 Mbps para aplicações 
de fibra multimodo ou monomodo.

PoE Switch

Alimentação PoE
Sem alimentação requerida—este conversor 
de fibra SFP é alimentado através de um 
switch PoE 802.3af/at ou injetor a uma 
distância de até 100m (328 ft.).

75mm 

23mm 

Compacto
Design pequeno e caixa de metal compacta, 
proporciona maior flexibilidade de instalação.

Projeto de rede

TFC-PGSFP

Portas
1 porta de entrada RJ-45 100/1000BASE-T 
PoE, 1 slot SFP 100/1000BASE-SX/LX

Alimentação PoE
Sem alimentação requerida—este conversor 
de fibra SFP é alimentado através de um 
switch PoE 802.3af/at ou injetor a uma 
distância de até 100m (328 ft.).

Slot SFP Dual Speed
O slot SFP de duas velocidades suporta 
módulos SFP de 100Mbps e 1000Mbps



Intervalo de 

transferência de dados

Peso • 200g (7 oz)
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Todas as referências à velocidade são apenas para fins comparativos. As especificações, o tamanho e a forma do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio e a aparência real do

produto pode diferir da apresentada aqui.

• Indicadores de LED

Estándares • IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.3ab
• IEEE 802.3z
• IEEE 802.3af
• IEEE 802.3at

Interface • 1 x porta de entrada Gigabit PoE 
• 1 x Slot SFP 100/1000 Mbps 

Energia

Entrega de PoE

Temperatura 

operacional

• 0° – 50° C (32° – 122° F)

Umidade de 

operação

• Máx. 90% sem condensação

Dimensões • 102 x 75 x 23mm (4 x 2,95 x 0,9 pol.)

Certificações • CE
• FCC

Garantia • 3 anos de garantia

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

• TFC-PGSFP
• Guia de Instalação Rápida

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 qualquer momento, sem aviso. Para informação mais recente de produtos por favor visite http://www.trendnet.com Copyright © TRENDnet. Todos os direitos reservados.
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TFC-PGSFP

Especificações

• Ethernet: 10 Mbps (half-duplex), 20 Mbps (full-duplex)
• Fast Ethernet: 100 Mbps (half-duplex), 200 Mbps (full-duplex)
• Gigabit: 2000 Mbps (full-duplex) 

• Alimentado por dispositivo PoE+ 
• Consumo máximo: 2,6 W

• Modo A e B
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