Snelstartgids ES-16-150W

Inhoud van verpakking

EdgeSwitch ES-16-150W

Beugels voor montage (2
stuks)

Beugelschroeven (8 stuks)

Montageschroeven (4 stuks)

Kooimoeren (4 stuks)

Netsnoer

Rubberen voetjes (4 stuks)

Installatievereisten
Kruiskopschroevendraaier (voor rek- of wandmontage)
Standaard 19 inch breed rek met een minimale hoogte van 1U (voor rekmontage)
Gebruik voor binnentoepassingen een UTP-bekabeling van categorie 5 (of hoger)
die is goedgekeurd voor gebruik binnenshuis.
Voor buitentoepassingen moet kabelbescherming van categorie 5 (of hoger) worden
gebruikt voor alle bekabelde ethernetverbindingen en moet deze worden geaard via
de AC-aarde van de voeding.
Wij raden u aan uw netwerken te beschermen tegen schadelijke buitenomgevingen
en destructieve elektrostatische ontladingen (ESD) met een industriële,
afgeschermde ethernetkabel van Ubiquiti. Voor meer informatie, gaat u naar:
ui.com/toughcable
Opmerking: De bekabeling kan zich buiten de behuizing bevinden, maar de
EdgeSwitch moet in een beschermende behuizing worden geplaatst.

Hardware-overzicht
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Systeemlampje
Opmerking: De functionaliteit van het systeemlampje is verbeterd in
firmwareversie 1.8.0. Het wordt aangeraden de firmware van de
EdgeSwitch bij te werken naar de nieuwste versie.
Knipperend wit

De router is aan het opstarten.

Wit

Klaar voor gebruik, niet verbonden met Ubiquiti®
Network Management System (UNMS™). Zie "UNMS
Management" (UNMS-beheer).

Blauw

Klaar voor gebruik, verbonden met UNMS.

Constant blauw, maar
knippert zo nu en dan

Klaar voor gebruik, kan geen verbinding maken met
UNMS, controleer de verbinding met de UNMSserver.

Snel blauw knipperend

De router probeert een apparaat in UNMS te vinden.

Afwisselend
blauw/wit

Er wordt een firmware-upgrade uitgevoerd.

RJ45 PoE-lampje (poort 1 - 16)
Uit

Geen PoE

Oranje

IEEE 802.3af/802.3at

Groen

24V Passive

RJ45 snelheid/verbinding/activiteit-lampje (poort 1 - 16)
Uit

Geen verbinding

Oranje

Groen

Verbinding vastgesteld op 10/100 Mbps
Een knipperend lampje geeft aan dat er activiteit is
Verbinding van 1000 Mbps (1 Gbps) tot stand
gebracht
Een knipperend lampje geeft aan dat er activiteit is

SFP snelheid/verbinding/activiteit (poort 1 - 2)
Uit

Geen verbinding

Groen

Verbinding vastgesteld op 1 Gbps

Een knipperend
lampje geeft aan dat er activiteit is
Snelstartgids
ES-16-150W
RJ45 (poort 1 - 16)
RJ45-poorten ondersteunen Ethernet-verbindingen van 10/100/1000 Mbps.
SFP (poort 1 - 2)
Hot swappable SFP-poorten ondersteunen verbindingen van 1 Gbps.
Reset-knop
Klik hier om te leren hoe u een EdgeSwitch kunt terugzetten naar de
fabrieksinstellingen.
Consolepoort
RJ45 seriële consolepoort voor Command Line Interface-beheer (CLI).
Voedingspoort
Sluit het meegeleverde netsnoer aan op de voedingspoort.

Hardware-installatie
Rekmontage
1.

2.
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Wandmontage
1.

2.
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Stroom aansluiten
1.

2.

Ethernet aansluiten
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SFP aansluiten
1.

2.

3.
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Voor informatie over compatibele glasvezel-SFP-modules gaat u naar:
ubnt.link/SFP_DAC_Compatibility

Toegang tot de configuratie-interface
De EdgeSwitch probeert standaard automatisch het IP-adres te verkrijgen via DHCP.
Als dit niet lukt, wordt het standaard IP-noodadres 192.168.1.20 gebruikt. Ga verder bij
de sectie DHCP of “IP-noodadres”:

DHCP
Gebruik een van de volgende methoden:
Stel de DHCP-server zodanig in dat deze een specifiek IP-adres toewijst aan de
EdgeSwitch op basis van het MAC-adres van de router (op het label).
Laat de EdgeSwitch een IP-adres ophalen en kijk op de DHCP-server om te zien
welk IP-adres is toegewezen.
Volg deze stappen om in te loggen:
1. Start uw webbrowser. Typ het desbetreffende IP-adres in het adresveld. Druk op
Enter (PC) of Return (Mac).
2. Voer ubnt in de velden Username (Gebruikersnaam) en Password (Wachtwoord) in.
Klik op Sign In (Aanmelden).

3. De configuratie-interface van EdgeSwitch wordt weergegeven Pas zo nodig extra
instellingen aan.
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Raadpleeg voor meer informatie de EdgeSwitch-handleiding, die beschikbaar is op
ui.com/download/edgemax

IP-noodadres
1. Controleer of uw computer (of andere hostmachine) is aangesloten op de
EdgeSwitch.
2. Configureer de Ethernet-adapter op het hostsysteem met een statisch IP-adres op
het subnet 192.168.1.x.
3. Start uw webbrowser. Typ het desbetreffende IP-adres in het adresveld (192.168.1.2
is het standaard IP-noodadres). Druk op Enter (PC) of Return (Mac).

4. Voer ubnt in de velden Username (Gebruikersnaam) en Password (Wachtwoord) in.
Klik op Sign In (Aanmelden).

5. De configuratie-interface van EdgeSwitch wordt weergegeven Ga naar Settings
(Instellingen) .
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6. Verander het IP-adres in een uniek IP-adres. Klik op Apply (Toepassen).

Opmerking: Als u de IP-instellingen verandert, wordt de sessie afgesloten en
moet u via het nieuwe IP-adres opnieuw verbinding maken met de EdgeSwitch.
Pas zo nodig extra instellingen aan. Raadpleeg voor meer informatie de EdgeSwitchhandleiding, die beschikbaar is op: ui.com/download/edgemax

UNMS-beheer
U kunt uw apparaat ook beheren met UNMS, zodat u uw apparaten met één enkele
toepassing kunt configureren, controleren, upgraden en er back-ups van kunt maken.
Ga aan de slag op www.unms.com

Specificaties
ES-16-150W
Afmetingen
Gewicht
Met montagebeugels
Totale niet-blokkerende lijnsnelheid
Max. stroomverbruik
Voedingsbron
Voeding
Schokken en trillingen
Lampjes per poort
RJ45-datapoort

443 x 43 x 221 mm (17,44 x 1,69 x 8,70")
2,80 kg (6,17 lb)
2,89 kg (6,37 lb)
18 Gbps
150W
100-240 V AC/50-60 Hz, universele ingangsspanning
AC/DC, intern, 150W DC
ETSI300-019-1.4 Standaard
PoE, snelheid/verbinding/activiteit

ES-16-150W

SFP-datapoorten
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Netwerk-interfaces
Beheerinterface
PoE-interfaces

Snelheid/verbinding/activiteit
(16) 10/100/1000 RJ45-poorten
(2) 1 Gbps SFP-poorten
(1) RJ45 seriële poort,
Ethernet in-/out-Band

PoE+ IEEE 802.3af/af (pins 1, 2+; 3, 6-)
24 V DC Passive PoE (pins 4, 5+; 7, 8-)

Spanningsbereik
802.3at-modus
24V Passive PoE

50-57V
20-27V

Max. wattverbruik per poort
PoE+
Passive PoE

34.2W
17W

Rekmontage

Ja, 1U hoog

Bedrijfstemperatuur
Bedrijfsvochtigheid

-5 tot 40° C
5 tot 95% niet-condenserend

Certificeringen

CE, FCC, IC

Veiligheidsmeldingen
1. Lees, volg en bewaar deze instructies.
2. Houd u aan alle waarschuwingen.
3. Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die door de fabrikant zijn gespecificeerd.
WAARSCHUWING: Het niet voorzien in de juiste ventilatie kan brandgevaar veroorzaken.
Houd ten minste 20 mm ruimte naast de ventilatiegaten voor voldoende luchtstroom.
WAARSCHUWING: Stel dit product niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of
elektrische schokken te verminderen.
WAARSCHUWING: Gebruik dit product niet op een plaats die onder water kan worden
ondergedompeld.
WAARSCHUWING: Vermijd het gebruik van dit product tijdens onweer. Er bestaat een
klein risico op elektrische schokken door blikseminslag.

Informatie elektrische veiligheid
1. Naleving is vereist met betrekking tot spanning, frequentie en stroomvereisten zoals
aangegeven op het etiket van de fabrikant. Aansluiting op een andere stroombron dan de
gespecificeerde kan leiden tot een onjuiste werking, schade aan de apparatuur of brandgevaar
als de beperkingen niet in acht worden genomen.
2. Er zitten geen onderdelen in deze apparatuur die door de gebruiker kunnen worden
onderhouden. Onderhoud mag alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde
servicetechnicus.
3. Deze apparatuur is voorzien van een afneembare voedingskabel met een geïntegreerde kabel
voor veiligheidsaarding voor aansluiting op een geaard stopcontact.
a. Vervang de voedingskabel niet door een andere dan het meegeleverde goedgekeurde type.
Gebruik nooit een adapterstekker om op een 2-draads stopcontact aan te sluiten, omdat dit
de continuïteit van de aardingsdraad tenietdoet.
b. De apparatuur vereist het gebruik van de aardingsdraad als onderdeel van de
veiligheidscertificering. Wijziging of verkeerd gebruik kan schokgevaar opleveren dat kan
leiden tot ernstig letsel of de dood.
c. Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien of de fabrikant als er vragen zijn over
de installatie voordat u de apparatuur aansluit.
d. Beschermende aarding wordt geleverd door de vermelde AC-adapter. De installatie in het
gebouw moet zorgen voor een passende kortsluitbeveiliging.
e. De beschermende bonding moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de
plaatselijke nationale regels en voorschriften voor de bedrading.

Beperkte garantie
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ui.com/support/warranty
De beperkte garantie vereist het gebruik van arbitrage om geschillen op individuele basis op te
lossen en, indien van toepassing, arbitrage te specificeren in plaats van juryrechtspraak of
groepsacties.

Naleving
FCC
Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die
verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur
te bedienen ongeldig maken.
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regelgeving. Het gebruik ervan is onderworpen aan
de volgende twee voorwaarden.
1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
2. Dit apparaat dient elke ontvangen interferentie te accepteren, inclusief interferentie dat
ongewenste werkingen zal veroorzaken.
Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse A,
overeenkomstig deel 15 van de FCC-regelgeving. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke
bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie wanneer de apparatuur in een commerciële
omgeving wordt gebruikt. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie
uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de
gebruiksaanwijzing, schadelijke interferentie veroorzaken voor radiocommunicatie. Het gebruik van
deze apparatuur in een woonwijk kan schadelijke interferentie veroorzaken, in welk geval de
gebruiker de interferentie op eigen kosten moet corrigeren.

ISED Canada
CAN ICES-3(A)/NMB-3(A)

Australië en Nieuw-Zeeland
Waarschuwing: Deze apparatuur voldoet aan klasse A van CISPR 32. In een
woonomgeving kan deze apparatuur radiostoringen veroorzaken.

CE-markering
De CE-markering op dit product geeft aan dat het product voldoet aan alle richtlijnen die erop van
toepassing zijn.

WEEE-conformiteitsverklaring

Conformiteitsverklaring
Online hulpbronnen
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