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CLR-SWT-L328P @ PoE Ethernet Switch 24*Gigabit RJ45 PoE + 4*10G SFP+ Managed L3 
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CLR-SWT-L328P PoE Switch 24 port gigabit 10/100/1000M RJ45 PoE+ ve 4 port 10G SFP+ yuvaya 

sahip, 19" rack-mount montajlı, yönetilebilir (managed), L3 (Layer3 IP adresine göre static ve/veya 

dinamik routing yapabilen), ethernet ağ anahtarıdır. 

P1 ~ P8 portları "PoE extend" moduna alınabilir, 250m mesafeye kadar besleme ve data iletebilir. Bu 

durumda veri hızı 10Mbps'a düşer. 

Cihazın konfigürasyon arayüzünde etkinleştirilebilen bazı anahtar işlevler, cihaz üzerinde bulunan 

kısayol butonlarıyla da hızlı bir şekilde devreye sokulabilir.  

 

Teknik Özellikler 

• 24*10/100/1000M POE Portu 

• 4*10G SFP+ Slot 

• Yönetilebilir ( Konsol (CLI), Web, SNMP ) 

• 30W’a kadar port başına POE gücü (IEEE 802.3af/at) 

• 360W Toplam POE gücü 

• Anahtarlama kapasitesi 128Gbps 

• Paket Đletim Hızı 95,232 Mpps 

• MAC Adres Tablosu Büyüklüğü 8K 

• SFP yuvaları hem Multimode hem de Singlemode, hem dual hem de BiDi SFP modülleri çalıştırır. 

• Toplamda 28 port aktif olarak, aynı anda kullanılabilir. 

• Layer 3 yönlendirme işlevlerinden statik routing ve dinamik routing (RIP, OSPF ve BGP) destekler. 

• Cihaz, RJ45 portlarından kendisine bağlı olan ağ cihazlarının PoE destekli olup olmadığını otomatik 

olarak algılar. Eğer PoE destekli (PD - Powered Device) bir cihaz yoksa, porttaki PoE çıkışını kapalı 

tutar. 
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• SFP+ yuvalar 10GBase-SR/LR standartlarını destekler. 

• Otomatik LOOP önleme mekanizması. Döngüleri tespit eder ve loop portlarını blokaja alır. 

• Ayrıca bu durum web arayüzü üzerinden izlenebilir. Hangi portundan ne kadar akım çekildiği, bağlı 

cihaza ne kadar bir PoE güç akıtılmakta olduğu, anlık olarak izlenebilir. 

• Layer 2+ anahtarlama işlevlerinden VLAN, Port Mirroring, Port isolation, IGMP Snooping, DHCP 

Snooping, LLDP, POE management, ACL, STP, RSTP, MSTP, IGMP v1/v2 Snooping, QoS, vb. 

destekler. 

• IPv4 & IPv6 desteği 

• AI PoE işlevi sayesinde PoE portlarına bağlı olup da kilitlenmiş, ölü cihazları algılar ve portlardaki 

PoE'yi yeniden başlatarak karşı cihazları reboot ettirmek suretiyle network erişimini yeniden sağlar. 

Sahada müdahele gereksinimini ortadan kaldırır. AI - Yapay Zeka 

• Çalışma sıcaklık aralığı -10~60°C 

• Rack Montajlı 

• 220VAC Dahili Güç Kaynağı 

• Boyut: 440×320×44mm 

 

 


