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O extensor Gigabit PoE+ da TRENDnet, modelo TPE-E100, usa uma única conexão PoE+ e estende em até mais 100m (328 pés) para a instalação de

dispositivos PoE/PoE+ remotos. O Extensor PoE detecta automaticamente uma conexão PoE (15,4 W) ou PoE+ (30 W) e a estende por uma distância total

de até 200 m (656 pés) do equipamento fonte de alimentação PoE+. O TPE-E100 apresenta um design que permite montagem em parede para flexibilidade

de instalação. Permite o cascateamento de até 3 unidades para uma extensão de rede PoE+ total de 400m (1312 pés).

• Fácil instalação

• Estende em 100m, chegando a uma distância total de até 200m (656 pés)

• Cascateia até 3 unidades para uma extensão de rede PoE total de até 400m (1312 pés) *

• Suporta PoE (15.4W) e PoE+ (30W)

• Parede montável

• Indicadores de LED

• Gabinete de metal resistente
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Alimentação PoE
Estende uma única conexão de rede PoE/

PoE+ em até 100m (328 pés) para

instalação de dispositivo PoE ou PoE+

remoto.

Cascateável
Permite o cascateamento de até 3

extensores PoE para uma extensão de

rede PoE+ total de até 400m (1.312 pés).

Parede montável
Apresenta um design que permite

montagem em parede para maior

flexibilidade de instalação.

Projeto de rede

Fácil Configuração
Simples instalação em minutos

PoE/PoE+
A tecnologia de detecção automática
fornece a potência correta necessária
para alimentar seu dispositivo PoE
(15,4W) ou PoE+ (30W)

Portas gigabit
O Extensor PoE possui uma porta de
entrada gigabit PoE+ e uma porta de
saída gigabit PoE+

Alimentação PoE
Nenhuma alimentação externa
necessária - economiza tempo e custo
de instalação

Cascateamento
Conecte até 3 unidades para uma
extensão de rede PoE+ de até 400m
(1213 pés).
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* Cada novo extensor adicionado ao cascateamento diminuirá o budget PoE total disponível.

TPE-E100

Estándares • IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.3x
• IEEE 802.3ab
• IEEE 802.3az
• IEEE 802.3af
• IEEE 802.3at

Interface • 1 x porta de entrada Gigabit PoE+
• 1 x porta de saída Gigabit PoE
• Indicadores de LED

Intervalo 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 SRAM: 128 KB
• Tabela de endereços MAC: 2 K
• Jumbo Frames: 9 KB

Características
especiais

• Prolonga uma ligação de rede PoE/PoE+ em mais 100 metros
para uma distância total até 400 metros (1312 ft.)

• Em cascata até 3 regeneradores

Especificações

Entrega de PoE • Par 1: pino 1, 2
• Par 2: pino 3, 6

Temperatura
operacional

• 0 – 40° C (32 - 104° F)

Umidade
operacional

• Máx. 90% sem condensação

Dimensões • 86 x 79 x 25 mm (3,4 x 3,1 x 1 polegadas)

Peso • 198 g (7 onças)

Certificações • CE
• FCC

Garantia • 3 anos

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

• TPE-E100
• Guia de Instalação Rápida

Energia • Alimentado por dispositivo PoE+
• Consumo máximo: 0,9 W
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