
Moxa PoE Plus switchek 

 
A Power-over-Ethernet (PoE) technológia az elmúlt évtizedben 

hatékonyabb, biztonságosabb és egyszerűbben karbantartható 

rendszerek telepítésére teremtett lehetőséget. Mára a PoE Plus szabvány 

segítségével a korábbi határokat sikerült kitolni, így maga a technológia 

életképesebb, azaz szélesebb körben alkalmazható lett.  

 

A PoE technológiában a PSE-k (Power Sourcing Equipment) biztosítják a 

tápellátást a PD-k (Powered Device) számára. A PSE-k lehetnek hubok, switchek, 

médiakonverterek egy vagy akár több PoE porttal. A PD-k, azaz a táplálandó 

eszközök lehetnek IP kamerák, IP telefonok, vezeték nélküli access pointok, 

beágyazott számítógépek, LED kijelzők és más eszközök, amelyek áramfelvétele 

változó. Az első PoE szabvány korlátai éppen a változó áramfelvételből adódtak, 

hiszen bizonyos eszközök nagyobb teljesítményt igényelnek. 

 

 
Mit takar a PSE és a PD? 

 

Az IEEE 802.3af korlátai 

A IEEE 802.3af szabványnak megfelelő tápláló eszközök (PSE) mindössze 15,4W-

ig tudják táplálni a táplálandó eszközöket (PD), és bár a 802.3af kezdetben jó 

iránynak bizonyult, számos Etherneten kommunikáló eszköz egyszerűen nagyobb 

teljesítményt igényel.  

 PTZ kültéri IP kamerák: míg az alacsonyabb áramfelvételű IP kamerákat 

táplálhatjuk 802.3af-es eszközökkel, az egyre népszerűbb PTZ 

(Pan/Tilt/Zoom) funkcionalitás nagyobb teljesítményt igényel. Ráadásul a 

robusztus, kültéri IP kameráknak, amelyek zord ipari, illetve kültéri 

környezetben is képesek működni, saját, a teljesítményigényt szintén 

növelő fűtőegységük van. 

 LED-s kijelzőtáblák: az Etherneten kommunikáló LED-kijelzők 

közlekedésfelügyeleti, utastájékoztató és egyéb rendszerekben az aktuális, 

friss üzeneteket mutatják. Mivel fénysugárzó diódákat használnak, szintén 

15,4 W-nál nagyobb teljesítményt igényelnek. 



 Nagy távolságú vezeték nélküli eszközök: míg a normál teljesítményű 

vezeték nélküli access pointok működnek a 802.3af 15,4 W-os 

teljesítményével, a nagy területeket lefedő eszközök nagy teljesítményű 

antennákat és a vezeték nélküli redundanciához több rádiófrekvenciát 

használnak, így nagyobb teljesítményt igényelnek. 

  
A PoE-n keresztül táplálható eszközök 

 

A PoE Plus 

Az IEEE 2009 szeptemberében hagyta jóvá a 802.3at, azaz a PoE Plus szabványt, 

amelynek segítségével sokkal egyszerűbb megfelelni az igényesebb alkalmazások 

követelményeinek. A PoE Plus nemcsak lehetőséget teremt Ethernet kábelen 

keresztül a nagyobb teljesítményigényű eszközök táplálására, hanem a tápellátás 

hatékonyságát is optimalizálja. 

 Nagyobb teljesítmény: az IEEE 802.3at technológia a korábbinál 

majdnem kétszeres, 34,2 W-os teljesítményt biztosít, így az említett nagy 

teljesítményigényű kültéri, illetve PTZ kamerák, access pointok, kijelzők 

vagy akár beágyazott számítógépek, terminálok táplálása is hatékonyan 

megoldható.  

 Hatékonyabb felhasználás: a PoE Plus új kommunikációs és azonosítási 

mechanizmust kínál a tápláló (PSE) és táplálandó (PD) eszközök között. 

Míg a 802.3af szabvány a hardverrétegben csak opcionálisan követelte 

meg az azonosítást, a 802.3at szerint ez már kötelező. Ezen túlmenően a 

802.3at egy adatrétegbeli beosztási mechanizmust is nyújt, a Link Layer 

Discovery Protocolt (LLDP), amely lehetővé teszi a switchek (PSE) számára 

a táplált eszközök (PD) állapotadatainak folyamatos lekérdezését. Ennek 

megfelelően allokálja a tápellátás mértékét, ami így sokkal hatékonyabb 

lesz, hiszen csak akkor kapják meg a táplált eszközök a maximális 

tápellátást, amikor az feltétlenül szükséges. Mindez csökkenti az 

áramszámláinkat, valamint különösen előnyös, amikor a tápellátással 

takarékoskodni kell (például akkumulátor vagy napelem használatakor). 



 

 PoE PoE Plus 

Szabvány IEEE 802.3af IEEE 802.3at 

Teljesítmény 15,4W (tényleges: 12,95W) 34,2W (tényleges 25,5W ) 

Tápallokáció csak be- és kikapcsolás 0,1W-os szintenként 

Hardver-rétegbeli 

azonosítás (1. réteg) 
Opcionális Kötelező 

Adat-rétegbeli 

azonosítás (2. réteg) 
Nincs 

LLDP (Link Layer Discovery 

Protocol) 

Támogatott eszközök 

IP kamerák, IP hangszórók, 

érzékelők, néhány vezeték 

nélküli Access Point 

Kültéri és PTZ IP kamerák, 

IP hangszórók, érzékelők, 

vezeték nélküli Access 

Pointok, LED kijelzők, 

beágyazott számítógépek, 

WiMax Access Pointok 

A PoE és a PoE Plus közötti különbségek 

 

 
A Moxa PoE és PoE+ megoldásai 
 
A Moxa új PoE+ termékei megfelelnek a 802.3at szabványnak, így portonként 

akár 30W teljesítményig tudják táplálni az eszközöket. A 24 és 48V DC 

redundáns táplálással a menedzselt és nem menedzselt switchek megbízható 

megoldást nyújtanak kritikus ipari hálózatok számára.  

Az EDS-P506A-4PoE menedzselt switch támogatja az SNMPv1/v2c/v3, IEEE 1588 

PTP, DHCP Option 82, Modbus/TCP, Turbo Ring, Turbo Chain, RSTP/STP, IGMP 

snooping és GMRP funkciókat.  

Az EDS-P206A-4PoE ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol a szekrényben kevés a 

hely.  

Az INJ-24 pedig egy 10/100/1000Mbps PoE injektor, amelyet a már meglévő, 

nem PoE Ethernet hálózathoz csatlakoztathatunk és táplálhatjuk vele PoE 

eszközeinket. 

EDS-P206A-4PoE sorozat: 6-portos IEEE 802.3af/at PoE+ nem menedzselt Ethernet 

switchek 

EDS-P308 sorozat: 8-port IEEE 802.3af PoE nem menedzselt Ethernet switchek 

EDS-P506A-4PoE sorozat: 6-port IEEE 802.3af/at PoE+ menedzselt Ethernet switchek 

EDS-P510 sorozat: 7+3G-portos gigabites PoE menedzselt Ethernet switchek 

TN-5308-4PoE sorozat: 8-portos IEEE 802.3af PoE nem menedzselt Ethernet switchek 

vasúti kommunikációs alkalmazásokhoz EN50155 tanúsítvánnyal 

IKS-6726-8PoE sorozat: 24+2G-portos rack szekrénybe szerelhető gigabites moduláris 

PoE menedzselt Ethernet switchek 

IMC-P101 sorozat: IEEE 802.3af PoE Ethernet-üvegszál média konverter 

SPL-24 sorozat: IEEE 802.3af PoE splitter 

INJ-24 Series: IEEE 802.3af/at gigabites PoE+ injektor 

http://www.moxa.hu/termekek/1565/EDS-P206A-4PoE-Series
http://www.moxa.hu/termekek/1562/EDS-P308-Series
http://www.moxa.com/product/EDS-P506A-4PoE.htm
http://www.moxa.hu/termekek/1563/EDS-P510-Series
http://www.moxa.hu/termekek/1566/TN-5308-4PoE-Series
http://www.moxa.hu/termekek/1564/IKS-6726-8PoE-Series
http://www.moxa.hu/termekek/1323/IMC-P101-Series
http://www.moxa.hu/termekek/1561/SPL-24-Series
http://www.moxa.hu/termekek/1560/INJ-24-Series
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