
Installatiehandleiding

Externe netvoedingsadapter
Model EPS90W, EPS130W en EPS200W

WAARSCHUWING: Lees eerst dit document voordat u de nieuwe 
netvoedingsadapter aansluit op een apparaat. 

Inhoud van de verpakking

• Netvoedingsadapter

• Netsnoer (verschilt per regio)

• Installatiehandleiding

Flexibel PoE-netvoedingsbudget

Voor NETGEAR-switches die een flexibel PoE-budget ondersteunen, kunt 
u de beschikbare PoE-voeding verhogen of verlagen. Hiervoor moet u 
eerst de budgetinstelling voor PoE-voeding voor de switch wijzigen en 
vervolgens de nieuwe netvoedingsadapter aansluiten. Voor managed 
switches meldt u zich aan bij de apparaatbeheerinterface om het PoE-
netvoedingsbudget te wijzigen. Unmanaged switches worden geleverd 
met een fysieke PoE-netvoedingsbudgetinstelling op de hardware.

Opmerking: Sluit de netvoedingsadapter alleen aan op een compatibele 
NETGEAR-switch uit de volgende tabel.

Switchmodel Netvoedings-
adaptermodel

Netvoedings-
adapterwattage

PoE+  
voedingswattage

GC108P en 
GC108PP

EPS130W 130 W 126 W

GS110TPP EPS130W 130 W 120 W

EPS200W 200 W 190 W

GS108LP en 
GS108PP

EPS90W   90 W   83 W

EPS130W 130 W 123 W

GS116LP en 
GS116PP

EPS90W   90 W   76 W

EPS130W 130 W 115 W

EPS200W 200 W 183 W

1. Registreer uw netvoedingsadapter

Gebruik de NETGEAR Insight-app om uw nieuwe netvoedingsadapter te 
registreren (en uw switch als u dat niet al hebt gedaan) om uw garantie en 
toegang tot ondersteuning te activeren.

1. Ga op een computer of mobiel apparaat met internetverbinding naar 
my.netgear.com.

2. Meld u aan bij uw NETGEAR-account.
Als u geen gratis NETGEAR-account hebt, kunt u er een maken.
De pagina My Products (Mijn producten) wordt weergegeven.

3. Selecteer in het menu aan de linkerkant Register a Product  
(Een product registreren).

4. Typ in het veld Serial Number (Serienummer) het serienummer van 
uw switch.

Het serienummer bestaat uit 13 cijfers. Deze vindt u op het label van 
de switch.

5. Selecteer in het menu Date of Purchase (Aankoopdatum) de datum 
waarop u de switch hebt gekocht.

6. Klik op de knop REGISTER (Registreren).
Uw switch is geregistreerd bij uw NETGEAR-account.
Er wordt een bevestigingse-mail verzonden naar het e-mailadres van 
uw NETGEAR-account.

7. Herhaal stap 5 t/m 7 om uw switch te registreren.

http://my.netgear.com


Ondersteuning en community
Ga naar netgear.com/support voor antwoorden op uw vragen en toegang tot de 
nieuwste downloads. 

U kunt ook onze NETGEAR-community raadplegen voor nuttige adviezen op 
community.netgear.com.

Regelgeving en juridisch
Voor informatie over naleving en wettelijke voorschriften, waaronder de EU-
conformiteitsverklaring, gaat u naar https://www.netgear.com/about/regulatory/.

Neem het document over de naleving van wettelijke voorschriften door voordat u 
de netvoeding aansluit.

Gebruik dit apparaat niet buitenshuis. De PoE-bron is alleen bedoeld voor 
aansluitingen binnen een gebouw.
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Managed switch: Sluit de 
netvoedingsadapter aan en stel het 
nieuwe PoE-budget in

1. Koppel de huidige netvoedingsadapter los van de switch.

2. Sluit de nieuwe netvoedingsadapter aan op de switch en steek de 
stekker in het stopcontact.

3. Start een webbrowser op een computer die met hetzelfde netwerk is 
verbonden als de switch.

4. Meld u aan bij de lokale browserinterface van de switch.

Voor informatie over aanmelden, raadpleegt u de 
gebruikershandleiding van uw switch, die u kunt downloaden van  
https://www.netgear.com/support/.

5. Selecteer in het tabblad System (Systeem), PoE.

6. Selecteer de netvoedingsadapter.

7. Klik op de knop Apply (Toepassen).

Het PoE-budget voor de switch wordt ingesteld op dat van de nieuwe 
netvoedingsadapter.

© NETGEAR, Inc., NETGEAR en het NETGEAR-
logo zijn handelsmerken van NETGEAR, Inc. Alle 
overige handelsmerken worden alleen gebruikt voor 
referentiedoeleinden.

NETGEAR, Inc. 
350 East Plumeria Drive 
San Jose, CA 95134, VS

Unmanaged switch: Wijzig het  
PoE-budget en sluit de 
netvoedingsadapter aan

Volg deze stappen voor switchmodellen die flexibele PoE ondersteunen.

1. Schakel de switch uit en koppel het huidige netsnoer los.

2. Gebruik een schroevendraaier om de metalen plaat te verwijderen 
die de schuifregelaar bedekt.

3. Verplaats de schuifregelaar naar 
de instelling die overeenkomt 
met het wattage van de nieuwe 
netvoedingsadapter.

4. Sluit de netvoedingsadapter aan op de 
switch en steek de stekker in het stopcontact.

De switch gebruikt het voor de netstroomadapter toegestane PoE-
budget.
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