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• Bakır ethernet bağlantıları sonlandırmak için cihaz üzerinde 8 adet bağımsız çalışan
10/100Base-TX hızında RJ45 Fastethernet port bulunmalı.
• Cihaz üzerinde Fiber optik kabloları sonlandırmak için 2 adet SFP modül yuvası bulunmalı.
• Bu SFP modül yuvaları ile Combo (değişmeli) olarak çalışan 2 adet de 10/100/1000Base-TX
RJ45 Gigabitethernet port bulunmalıdır.
• Cihaz üzerinde aynı anda aktif çalışabilen portların (RJ45 + Fiber) toplam sayısı 10 olmalıdır.
• Bu SFP yuvalarının her ikisine de 1000Base-FX SFP modül takılabilmeli.
• SFP yuvalarının her ikisi de Multimode ve Singlemode Gigabit SFP'leri desteklemeli.
• Bu RJ45 portlardan ilk 8 adedi PoE (Power over Ethernet) IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
standartlarını desteklemeli.
• Her bir PoE portu kendisine bağlı ağ cihazına 25.5Watt besleme sağlayabilmeli.
• Cihazın toplam PoE güç kapasitesi 150W olmalıdır.
• Cihazın anahtarlama kapasitesi (Switching bandwidth) 5.6Gbps olmalıdır.
• Cihazın paket buffer hafıza büyüklüğü 4M olmalıdır.
• Cihazın MAC adres tablosu büyüklüğü 16K olmalıdır.
• Bakır (RJ45) portlar full duplex / half duplex otomatik olarak algılayabilmeli.
• Bakır portlar MDI/MDI-X özelliğini desteklemeli. Porta yapılan kablo bağlantsının düz veya
çapraz oluduğunu algılayabilmeli.
• Cihaz üzerindeki LEDler sayesinde hem güç kaynağının, hem fiber hem de bakır portların
durumları izlenebilmeli.
• Cihaz dayanıklı metal kılıfa sahip olup, IP40 endüstriyel koruma standardında olmalı.
• Cihazın çalışma sıcaklık aralığı -40°C ~ 75°C olmalı
• Cihazın montaj şeklinde DIN-Rail montajı imkanı olmalı
• Cihaz, üzerindeki güç kaynağı girişine 48VDC beleme bağlayarak çalışmalıdır.
• Cihazın boyutları 165 x 145 x 45mm olmalı
• Cihazın ağırlığı 900g olmalıdır.
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