
TPE-T160H

O Switch PoE+ 10/100 Mbps de 16 portas, modelo TPE-T160H, fornece dados e energia através de cabos Ethernet já existentes para 
dispositivos Power over Ethernet (PoE), tais como, Pontos de Acesso e Câmaras IP. Fornece até 30 Watts de energia por porta com uma 
potência total de 250 Watt. Na parte detrás do switch existe um conveniente botão ligar/desligar. Além disso, o comutador vem com um kit 
de montagem.

•	PoE+ 10/100 Mbps de 16 portas
•	Até um máximo de 30 Watts por porta com uma potência total de 250 Watt
•	3,2 Gbps de capacidade de switching
•	Vem com um kit de montagem
•	Usa o Repartidor PoE da TRENDnet para ligar em rede e alimentar dispositivos que não são PoE

Switch PoE+ 10/100 Mbps de 16 portas
TPE-T160H (v1.0R)



TPE-T160H

Projeto de rede

Pode ser montado num bastidor
Estrutura metálica passível de ser montada num suporte com 
kit de montagem incluído

Ligar/desligar
Botão ligar/desligar conveniente

Indicadores LED
Os indicadores LED indicam o estado da porta

Capacidade de switching
3,2 Gbps de capacidade de switching

Ports
PoE+ 10/100 Mbps de 16 portas

PoE+
Fornece até 30 Watts de potência PoE por porta, com uma 
potência total de 250 Watts

Hardware

LEDs de
diagnóstico 

Portas 10/100 
Mbps PoE+
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Standards
•	IEEE 802.3
•	IEEE 802.3u
•	IEEE 802.3x
•	IEEE 802.3af (15,4 Watts por porta)
•	IEEE 802.3at (30 Watts por porta)
•	IEEE 802.3az

Interface do Dispositivo
•	PoE/PoE+ 10/100 Mbps de 16 portas
•	Indicadores LED
•	Interruptor de alimentação

Taxa de Transferência de Dados
•	Ethernet: 10 Mbps (half duplex), 20 Mbps  
  (full duplex)
•	Fast Ethernet: 100 Mbps (half duplex), 200 Mbps  
  (full duplex)

Desempenho
•	Buffer de dados RAM: 1,25 MB
•	Estrutura do Switch: 3,2 Gbps
•	Tabela de endereços MAC: 4K entradas
•	Taxas de encaminhamento: 2,38 Mpps (tamanho  
  do pacote 64-byte)

Características Especiais
•	Kit de montagem incluído Tecnologia de poupança  
  de energia GREENnet

Alimentação
•	Adaptador interno de tensão
•	Entrada: 90-260 V AC, 50/60 Hz, 1 A
•	Saídas: 48 V DC, 50/60 Hz, 0.6 A

Consumo
•	Máx.: 260 Watts
•	Capacidade máxima de PoE: 250 Watts

PoE+
•	pinos 1,2 para Energia+ e pinos 3,6 para Energia-  
 (modo A)

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

Umidade de Operação
•	Máx. 90% sem-condensação

Dimensões
•	440 x 220 x 44 mm (17,32 x 8,66 x 1,73 polegadas)

Peso
•	3,0 kg (6,6 libras)

Certificações
•	CE
•	FCC

Garantia
•	Limitada de 3 anos

Conteúdo da Embalagem
•	TPE-T160H
•	Guia de Instalação Rápida
•	Cabo de Força
•	Equipamento de montagem no bastidor

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 
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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