
Installatie

Stap 1. De apparatuur aansluiten.
Sluit een Ethernet-poort of de SFP-poort aan op de switch op uw router. 
Sluit de andere poorten aan op de switch voor netwerkapparaten.

5-poorts of 8-poorts 10-Gigabit/Multi-
Gigabit Ethernet Unmanaged switch met 
1 SFP+ poort
Universal Pro-series XS505M en XS508M

Stap 2. Aansluiten op het stopcontact.

Stap 3. De status controleren.

Inhoud van de verpakking
• Switch (XS505M of XS508M)

• Netvoedingskabel (geschikt voor het land van aankoop)

• Rekmontagekit voor rekinstallatie

• Rubberen voetjes

• Installatiehandleiding

Netvoedingslampje Ethernetpoortlampje voor poorten 1-4 (XS505M) en 1-7 (XS508M)

   

   

Aan

Uit
        10G-verbinding (beide poortlampjes aan). Twee 

knipperende poortlampjes geven netwerkverkeer aan.

Ventilatorlampje         5G-verbinding (linkerpoortlampje uit, rechterpoortlampje aan). 
Knipperend rechterpoortlampje geeft netwerkverkeer aan.

   Controleer 
ventilator

        2,5G-verbinding (linkerpoortlampje aan, rechterpoortlampje 
uit). Knipperend linkerpoortlampje geeft netwerkverkeer aan.

   Normaal         1G- of 100M-verbinding (beide poortlampjes aan). Twee 
knipperende poortlampjes geven netwerkverkeer aan.

        Geen verbinding (beide poortlampjes uit).

SFP-poortlampjes (rond) 
of, voor poort 8 (XS508M), Ethernet-poortlampjes (rechthoek)

             

        

10G-verbinding (beide poortlampjes aan). Twee 
knipperende poortlampjes geven netwerkverkeer aan.

             

        

1G-verbinding (beide poortlampjes aan). Twee knipperende 
poortlampjes geven netwerkverkeer aan.

             

        
Geen verbinding (beide poortlampjes uit).

Opmerking: Voor model XS508M is poort 8 een combo-poort waarmee een 1G- of 
10G-verbinding kan worden gemaakt via de Ethernet RJ-45-poort (poort 8) of de 
SFP+ poort (poort 8F). U kunt de poorten (8 en 8F) niet tegelijk gebruiken.

XS508M-switch

Voorbeeld van de verbindingen

10G-verbinding 
naar 10 G NAS

Netwerkrouter

Internet

MS510TXPP-switch

10G-glasve-
zelverbinding 
naar schakelaar

2,5G PoE-
verbinding naar 
WAC740 AP

2,5G-verbinding 
naar 2,5 G 
gamecomputer

10G-verbinding naar 
10G-computer met 
een Thunderbolt-poort

1G-verbinding 
naar computer
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Kabels en snelheden
De volgende tabel beschrijft de netwerkkabels die u kunt gebruiken voor de 
switch-verbindingen en de snelheden die deze kabels kunnen ondersteunen 
tot maximaal 100 meter.

Snelheid Type kabel

100 Mbps Categorie 5 (Cat 5) van een hogere waarde

1 Gbps, 2,5 Gbps of 5 Gbps Categorie 5e (Cat 5e) of een hogere waarde

10 Gbps Categorie 6A (Cat 6A) of een hogere waarde.

Opmerking: Voor snelheden van 10 Gbps, als de kabellengte korter is dan 55 
meter, kunt u een kabel van de categorie 6 (Cat 6) gebruiken.

SFP-transceivermodules
SFP+ poorten geschikt voor standaard 'small form-factor pluggable' 
(SFP) Gigabit interfaceconverters (GBIC's, ook wel aangeduid als 
transceivermodules) voor glasvezelconnectiviteit. GBIC's worden 
afzonderlijk van de switch verkocht.

De volgende tabel beschrijft de NETGEAR SFP Transceivermodules en kabels 
voor rechtstreekse bevestiging (DAC's) die de switch ondersteunt.

Snelheid en medium Model Beschrijving

1G Ethernet glasvezel kort bereik AGM731F SFP transceiver 1000BASE-SX

1G Ethernet glasvezel lang bereik AGM732F SFP transceiver 1000BASE-LX

1G Ethernet koper AGM734 SFP transceiver 1000BASE-T

10G Ethernet glasvezel kort bereik AXM761 SFP+ transceiver 10GBASE-SR

10G Ethernet glasvezel lang bereik AXM762 SFP+ transceiver 10GBASE-LR

10G Ethernet multimode glasvezel AXM763 SFP+ transceiver 10GBASE-LRM

Ondersteuning
Bedankt dat u voor NETGEAR-producten hebt gekozen. U kunt naar  
www.netgear.com/support gaan om uw product te registreren, 
ondersteuning aan te vragen, toegang te krijgen tot de nieuwste downloads 
en gebruikershandleidingen en om lid te worden van onze community. 
We raden aan dat u uitsluitend gebruikmaakt van officiële NETGEAR-
ondersteuningsbronnen.

De actuele EU-conformiteitsverklaring vindt u op  
http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.

Voor informatie over de naleving van wettelijke voorschriften gaat u naar  
http://www.netgear.com/about/regulatory/.

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

Snelheid en medium Model Beschrijving

10G Ethernet AXC761 SFP+ DAC, 1 meter

10G Ethernet AXC763 SFP+ DAC, 3 meter

Specificaties
Specificatie Beschrijving

Netwerkinterfaces Model XS505M:

•Vier 10G/Multi-Gigabit Ethernet RJ-45-poorten met 
ondersteuning voor 100M, 1G, 2,5G, 5G en 10G

•Eén SFP+ poort met ondersteuning voor 1G en 10G

Model XS508M:

•Zeven 10G/Multi-Gigabit Ethernet RJ-45-poorten met 
ondersteuning voor 100M, 1G, 2,5G, 5G en 10G

•Een combo-poort waarmee u één van de volgende poorten kunt 
gebruiken (u kunt beide poorten niet tegelijk gebruiken):

- Poort 8 is een Ethernet RJ-45-poort en ondersteunt 1G en 
10G

- Poort 8F is een SFP+ poort en ondersteunt voor 1G en 10G

Stroomverbruik Model XS505M: 25 W

Model XS508M: 40 W

Afmetingen (b x d x h) 328 x 169 x 43,2 mm

Gewicht Model XS505M: 1,38 kg

Model XS508M: 1,49 kg

Temperatuur tijdens 
bedrijf

0-50 °C

Vochtigheidsgraad 
tijdens bedrijf

10%–90% relatieve vochtigheid, niet-condenserend.
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