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PRZEŁĄCZNIK TP-LINK 
TL-SF1006P ZOSTAŁ 
ZAPROJEKTOWANY 
SPECJALNIE Z MYŚLĄ 
O MAŁYCH INSTALACJACH 
MONITORINGU IP – 
W DOMACH I MAŁYCH 
LOKALACH USŁUGOWYCH. 
DZIĘKI ZGODNOŚCI ZE 
STANDARDEM 802.3AF/
AT POE+ INSTALACJA 
SYSTEMU JEST ŁATWA, 
BEZPIECZNA I MNIEJ 
KOSZTOWNA.

Został wyposażony w 8 portów 
PoE+ 100/1000/2500 Mb/s 
zgodnych ze standardami 

802.3at/af, które umożliwiają wy-
korzystanie pełnego potencjału 
punktów dostępowych Wi-Fi 6. 
Całkowity budżet mocy przełącz-
nika wynosi 240 W, pozwala za-
silić urządzenia odbiorcze mocą 
do 30 W na każdy port.
Dwa sloty SFP + o prędkości 
10 Gb/s zapewniają przełącza-
nie w trybie non-blocking (re-

dukcja opóźnienia do minimum). 
Dzięki temu połączenia z serwe-
rami i innymi przełącznikami są 
nawiązywane bł yskawicznie 
i niezawodne.
Dzięki rozbudowanym funkcjom 
warstwy drugiej – obsługa VLAN 
802.1Q tag, mirroring portów, STP/
RSTP/MSTP, agregacja portów, 
funkcja kontroli przepływu 802.3x 
– przełączniki TL-SG3210XHP-M2 
odznaczają się uniwersalnością 
działania. Funkcja IGMP Snooping 

pozwala na inteligentne skiero-
wanie strumieni multicastowych 
tylko do określonych subskryben-
tów, a funkcje IGMP Throttling oraz 
IGMP Filtering skutecznie ogra-
niczają nieupoważnionym użyt-
kownikom dostęp do transmisji 
multicast. Z kolei obsługa funk-
cji statycznego routingu pozwa-
la na segmentację sieci i zwięk-
sza jej wydajność.
Przełącznik jest prosty w obsłu-
dze i zarządzaniu. Jest w pełni 

kompatybilny z platformą Oma-
da SDN do programowego stero-
wania infrastrukturą sieciową, 
która integruje urządzenia sie-
ciowe od TP-Link, zapewniając 
kompleksowe zarządzanie cen-
tralne z chmury za pomocą in-
terfejsu przeglądarki lub apli-
kacji mobilnej. 
TP-Link Omada SDN umożli-
wia stworzenie wysoce skalo-
walnych sieci L AN i WL AN, co 
przekłada się na płynne połą-
czenia przewodowe i bezprze-
wodowe niezbędne m.in. w ho-
telach, szkołach, biurach czy 
urzędach.
Produkt jest objęty 5-letnią gwa-
rancją producenta. 

Zastosowanie trybu Extend 
zwiększa zasięg transmi-
sji PoE nawet do 250 me-

trów, dzięki czemu TL-SF1006P 
to doskonałe rozwiązanie w przy-
padku rozmieszczania kamer IP 
na większym obszarze.

TL-SF1006P oferuje do 30 W mo-
cy na każdym porcie PoE oraz 
67 W łącznej mocy przełącznika. 
Urządzenie wyposażono w 4 por-

ty PoE+ RJ45 10/100 Mb/s oraz 
w dwa dodatkowe porty RJ45 
10/100 Mb/s, służące do pod-
łączenia rejestratora NVR oraz 
integracji systemu monitoringu 
z resztą sieci. 
Gdy całkowity pobór mocy prze-
kracza 67 W, funkcja inteligentne-
go zarządzania zużyciem energii 
wyłącza zasilanie portu o najniż-
szym priorytecie, aby zapewnić 
zasilanie portów o wyższych 

priorytetach i tym samym chronić 
urządzenie przed przeciążenia-
mi. Możliwość nadania wyższych 
priorytetów portom 1–2 za pomo-
cą trybu Priority, uruchamianego 
jednym kliknięciem, gwarantuje 
wysoką jakość aplikacji wrażli-
wych na opóźnienia, takich jak 
rejestracja wideo. 
Ochronę wrażliwych komponen-
tów przełącznika stanowi wytrzy-
mała obudowa wykonana z metalu 

wysokiej jakości. Tak solidne za-
bezpieczenie gwarantuje wielo-
letnią i stabilną pracę urządzenia. 
Przełącznik TL-SF1006P nie wy-
maga konfiguracji czy instalacji. 
Wystarczy wpiąć go do zasilania 
i podłączyć do niego urządzenia 
końcowe – urządzenie jest goto-
we do pracy. 
Produkt TP-Link został obję-
ty 5-letnią gwarancją produ-
centa. 

TP-Link TL-SG3210XHP-M2. Ultraszybki przełącznik zarządzalny 
PoE+, 2,5 Gb, z portami up-link 10 Gb

TP-Link TL-SF1006P – wydajny i kompaktowy przełącznik 
do systemu monitoringu wizyjnego

PRZEŁ ĄCZNIK TL-SG3210XHP-M2 TO ULTRAW YDA JNE URZĄDZENIE GOTOWE DO BUDOW Y SIECI 
PRZYSZŁOŚCI, ZAPEWNIA JĄCE W YSTARCZA JĄCĄ PRZEPUSTOWOŚĆ DO OBSŁUGI PUNKTÓW 
DOSTĘPOW YCH WI-FI 6. JEST KOMPAT YBILNY Z PL ATFORMĄ OMADA SDN DO PROGRAMOWEGO 
STEROWANIA INFRASTRUKTURĄ SIECIOWĄ ZA POŚREDNICTWEM CHMURY. 
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