
Ÿ16-Port Gigabit PoE+ Switch
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ŸSnel-installatiegids (1) 
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Minimum vereisten

ŸTPE-TG160g

ŸSnelle Gids van de Installatie

ŸNetsnoer

ŸRack mount kit

ŸComputer met geïnstalleerde netwerkadapter

ŸRJ-45 netwerkkabel
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Optionele uitrusting
ŸEIA standaard 19 "rack

  2. LEDs

LED Kleur Definitie

Groen

Rood

Apparaat is ingeschakeld

Apparaat is uitgeschakeld

De totale PoE uitgangsvermogen bereikt de maximale capaciteit, sluit niet
meer PoE apparaten aan de eenheid.

Systeem heeft voldoende stroom reserves voor het aandrijven van een ander 
apparaat

PWR
(Elektriciteit)  

PWR Max 

Groen

Er is een fout opgetreden bij de PoE verbinding op deze poort

Een gigabit verbinding is geconstateerd

Gegevens wordt verzonden

Fan
(Ventilator)

Een ethernet / snelle ethernet-verbinding is geconstateerd

Groen

Amber

LINK/ACT

Geen actieve verbindingUit

Volgorde

Solide

Uit

Solide

Solide

Solide

Knipperen

Solide

Uit

Knipperen Gegevens wordt verzonden

PoE 

Rood

Uit

De ventilator heeft ervaren een mislukking, en is niet operationeel

De switch is aangesloten en leveren macht naar een apparaat PoE

Solide

Uit De ventilator draait normaal

Amber

Uit

Solide

Geen PoE-apparaat heeft aangetroffen op deze poortUit

  1. Alvorens U Begint

De Inhoud van het Pakket
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  3. Hardware installatie

Opmerking: De maximale hoeveelheid beschikbaar vermogen is 30 Watt per poort en 246 watt totaal. Als 
een macht overbelasting is opgetreden, wordt de schakeloptie prioriteit gegeven aan de verdeling van de 
macht door poort (van laag naar hoog). Dat wil zeggen, poort 1 ontvangt de hoogste prioriteit en poort 4 
ontvangt de laagste prioriteit. De poorten met lagere prioriteit zal hebben hun PoE-functie uitgeschakeld 
totdat voldoende energie beschikbaar.

1. Sluit het netsnoer aan op de adapter van de macht. Sluit de lichtnetadapter naar de TPE-TG160g en 
 vervolgens naar een stopcontact.

2. Sluit een RJ-45 netwerkkabel van de TPE-TG160g aan de netwerkpoort van de computer.

3. Sluit een RJ-45-kabel aan op een poort van de TPE-TG160g op de netwerkpoort van de PoE apparaat 
 (bijvoorbeeld TV-IP310PI).

4. Controleer of de volgende LEDs op: Power, PoE Status en Link / ACT.

1

2

3 PoE
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