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VAN UW NETWERK
VERHOOG HET VERMOGEN

TOEPASSINGSGIDS 

POWER OVER ETHERNET 
INTERNET OF THINGS 
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POWER OVER ETHERNET MAAKT DEEL UIT  
VAN HET LCS3 SYSTEEM VAN LEGRAND:  

3 DIMENSIES UITMUNTENDHEID  
VOOR DATA CENTERS EN  

LAN-NETWERKEN

Power over Ethernet (PoE) is een technologie die powered devices, zoals 
wireless access points (WAPs), beveiligingscamera's, IP-telefoontoestellen 
(VoIP), gebouwautomatiserings- en controlesystemen, verlichting en 
meer in het algemeen, het Internet of Things (IoT) in staat stelt om zowel 
voeding als data via dezelfde ethernetkabels te ontvangen, waarbij dezelfde 
transmissieafstand van 100 m wordt ondersteund.
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NETWORK INFRASTRUCTURE
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Power over Ethernet (PoE) is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een essentiële 
voedingsstrategie, die netwerkbeheerders, installateurs en systeemintegratoren 
in staat stelt om gestructureerde bekabeling te gebruiken om zowel voeding als 
data naar de toestellen in een netwerk te versturen.

Dankzij PoE kunnen minder kabels worden gebruikt om netwerkapparatuur te 
installeren, wat leidt tot lagere kosten, minder uitvaltijd, een hogere flexibiliteit en 
eenvoudiger onderhoud.

PoE-TOEPASSINGEN: 
Draadloze access-points

Bewakingscamera's

IP-telefoontoestellen

Intelligente ledverlichting

Aanwezigheidsdetectoren 

Sensoren voor omgevingscondities

Toegangscontrolesystemen 
Gebouwautomatiseringssystemen

Digitale signalisatie

Luidsprekers

Communicatie op basis van 
zichtbaar licht (bv. Li-Fi)
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POWER OVER 
ETHERNET IS  

EEN EENVOUDIGE EN  
RENDABELE MANIER 
OM TOESTELLEN DIE 

VIA HET ETHERNET 
MET ELKAAR ZIJN 

VERBONDEN, 
VAN DATA EN VOEDING  

TE VOORZIEN 

PoE   HET VERMOGEN  
VAN HET NETWERK
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CLOUD

PoE   IOT-INFRASTRUCTUUR 

Het Internet Protocol (IP) heeft altijd al een essentiële rol gespeeld in de convergentie  
van informatie- en mediaverspreiding en zal ook onmisbaar zijn in het tijdperk van het  
Internet of Things. 
IP-convergentie zal bijzonder belangrijk zijn bij de volgende generatie commerciële gebouwen, 
een ecosysteem van alomtegenwoordige toestellen, mensen en systemen die in real time 
met elkaar interactie voeren. Naarmate we naar een onvermijdelijk volledig IoT-enabled 
gebouw migreren, zal een convergentie plaatsvinden van voeding, verlichting en data via een 
gemeenschappelijk bekabelingssysteem voor verscheidene toepassingen.

GECONNECTEERD TOESTEL
Deze term kan verwijzen naar verscheidene 
'Things' zoals slimme thermostaten, 
telefoontoestellen, bewakingscamera's, 
badgelezers, enz. Deze toestellen ondersteunen 
meerdere toepassingen door met behulp van 
verschillende bestaande technologieën nuttige 
data te verzamelen en die data vervolgens 
autonoom met andere toestellen te delen, om op 
die manier de omgeving aan te passen zonder 
dat de mens daarbij hoeft tussen te komen. 
Geconnecteerde toestellen maken vaak optimaal 
gebruik van IP en vele ervan kunnen moeiteloos in 
een PoE-systeem worden geïntegreerd. 

ONDERSTEUNENDE INFRASTRUCTUUR
Deze term verwijst naar de structuur achter 
de 'Things', die de IoT-filosofie mogelijk maakt. 
Deze infrastructuur omvat de platforms die een 
gemeenschappelijke taal voor alle toestellen 
mogelijk maakt, waarmee de platforms vrij 
met elkaar kunnen communiceren, de 'collect 
and act'-scenario's die de essentie vormen van 
de IoT-beweging en de 'enablers', zoals PoE-
levering, WAP's, gateways en edge devices. 
De bekabelingsinfrastructuur die de 'fysieke' 
ontplooiing van de IoT-installatie vormt, is de 
kern van die systemen. Een infrastructuur met 
een gestructureerde bekabeling biedt de vereiste 
fundering voor die toepassingen.

EEN INFRASTRUCTUUR MET 
GESTRUCTUREERDE BEKABELING 
VORMT DE VEREISTE FUNDERING 
TER ONDERSTEUNING VAN  
DEZE TOEPASSINGEN

BIoT
BIoT staat voor het BUILDING Internet of Things dat ons in staat stelt ons te focussen 
op alle componenten in een gebouw dat op het netwerk (het internet) zou kunnen 
worden aangesloten met als doel het creëren van operationele efficiëntie, het 
verminderen van het energieverbruik, het verbeteren van de ervaringen van de  
gebruikers, het bereiken van duurzaamheidsdoelstellingen en het effectief 
optimaliseren van de financiële prestaties.

Convergentie 
van elektriciteit en data 
binnen dezelfde 
infrastructuur

Infrastructuur IoT Gateway Internet of things
Geconnecteerde apparaten
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PoE   VOORDELENPoE   IOT-INFRASTRUCTUUR 

PoE biedt naast de 
kostenbesparingen  
nog meerdere voordelen,  
zoals flexibiliteit in het ontwerp,  
een grotere betrouwbaarheid  
en een vereenvoudigde  
wereldwijde ontplooiing  
dankzij het gebruik  
van de standaard RJ45 aansluiting  
overal ter wereld.

KOSTENBESPARINGEN
PoE helpt u tijd en geld te 
besparen, doordat het niet 

langer nodig is om de elektrische 
infrastructuur te installeren bij 

de ethernettoestellen die moeten 
worden aangesloten.

GROTERE 
BETROUWBAARHEID

Een UPS biedt bescherming  
tegen spanningsonderbrekingen  

op alle uitrustingen die  
met de PoE-infrastructuur zijn 

verbonden.

FLEXIBILITEIT  
IN HET ONTWERP

Netwerktoestellen kunnen 
gemakkelijk worden verplaatst 

zonder dat een interventie hoeft te 
worden gepland om een elektrisch 

stopcontact te installeren. 
Ethernetapparatuur kan overal 
worden aangesloten waar een 

RJ45 outlet aanwezig is.

VEREENVOUDIGDE  
GLOBALE ONTPLOOIING

We gebruiken een universele
RJ 45 outlet om apparatuur

overal ter wereld aan te sluiten.
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POWER

WATTS

Up to 100

Up to 60

Up to 30

Up to 15.4

Type 4
PoE++

Desktop computers Televisions Video conferencing High power Wi-Fi

Thin clients Biometric access controls 802.11n AP Occupancy sensors

RFID Video IP phone PTZ IP cameras Alarm systems

Access controls Point of sale 802.11ac Laptops LED lighting Cameras Information kiosks

Type 3
PoE++

Type 2
PoE+

Type 1
PoE

NORMEN EN TOEPASSINGEN
Organisatie/norm Vermogen

IEEE 802.3AF
2-pair PoE Tot 15,4 W

IEEE 802.3AT
2-pair PoE+ Tot 30 W

IEEE 802.3BT (Type 3)*
4-pair PoE Tot 60 W

IEEE 802.3BT (Type 4)*
4-pair PoE Tot 100 W

* Voorgestelde normen, nog niet geratificeerd

PoE   NORMEN
Toepassingen die over IP convergeren,  
gebruiken het ethernetprotocol om te 
communiceren. Deze gemeenschappelijke 
norm is geëvolueerd om zowel de data als de 
laagspanningsvoeding te ondersteunen op de 
kabels van standaard categorie. 
Veel van de hierboven vermelde toepassingen 
maken ook gebruik van geoptimiseerde 
apparaten met een betere energie-efficiëntie. 
Doordat die toestellen tegenwoordig minder 
voeding verbruiken, kunnen ze via één enkele 
ethernetkabel met laagspanningsgelijkstroom 
(DC) worden gevoed.

Het IEEE bepaalt de norm voor Power 
over Ethernet (PoE), waarmee data en 
laagspanningsstroom gelijktijdig via een 
ethernetbekabeling kan worden vervoerd.
Met de toekomstige ratificatie van de laatste 
802.3BT PoE-norm gekenmerkt door voeding 
via de 4 paren, zal het mogelijk zijn om naast 
de data tot 100 W gelijkstroom vanaf het toestel 
met de voedingsbron toe te laten, en dit over 
één enkele ethernetkabel.

Voor het ontwerp van een geconnecteerde 
infrastructuur, is het belangrijk om eerst 
het type toepassingen te bepalen die zullen 
worden geïmplementeerd - zowel nu als in 
de nabije toekomst - en op basis daarvan de 
voedingseisen te bepalen die nodig zijn om de 
aangesloten toestellen te voeden.
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Power supply

Data

Data + Power (Up to 100 m)

Security camera IP phone Intelligent
LED lighting

Sensors (light, 
climate, CO2, ...)

IoT Gateway Building automationWireless access point HVAC

PoE SWITCH

ETHERNET CABLING

RJ 45 OUTLETS

POWERED DEVICES

4321
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PoE   ARCHITECTUUR
Gebouwsystemen evolueren momenteel in de richting  
van één enkel IP-netwerk

PoE-SWITCH ETHERNET-
BEKABELING

RJ 45 OUTLETS GEVOEDE 
TOESTELLEN

Een Power over Ethernet-
switch is een toestel dat 
voeding en data over 
de ethernetbekabeling 
vervoert.  
Het wordt gevoed door 
zijn eigen conventionele 
elektriciteitsbron en 
voorziet het PoE-systeem 
van elektriciteit.

De ethernetkabel is het 
transmissiemedium voor 
voeding en data van een 
PoE-systeem.  
Hij wordt gebruikt om 
twee toestellen met 
elkaar te verbinden en 
maakt een communicatie 
in twee richtingen en een 
voeding in één richting 
mogelijk.

Universele RJ-45 outlet om 
toestellen aan te sluiten.

Een gevoed toestel is 
een toestel dat voeding 
ontvangt van de PoE- 
switch. Het heeft geen 
eigen conventionele 
voeding nodig.
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KIES HET CONNECTIVITEITSSYSTEEM 
VOOR UW TOEPASSINGEN
Bij de ontplooiing van een gevoed toestel met ethernet-
bekabeling is het belangrijk om rekening te houden met 
de combinatie van voeding en data die een toestel nodig 
heeft.

Toepassingen zoals ledverlichting hebben meer  
vermogen maar een smallere bandbreedte voor
data nodig. Toepassingen zoals Wireless Access
Points met meerdere banden of meerdere antennes
hebben daarentegen een grote bandbreedte
en een hoge vermogensdoorgifte nodig.

BEKABELING VAN CATEGORIE 6A  
WORDT AANBEVOLEN VOOR EEN OPTIMAAL
EN DUURZAAM SYSTEEM EN IS DE BESTE KEUZE  
VOOR HET INTERNET OF THINGS.

CAT 6ACAT 6

HOGE DATA VEREISTEN

LAAG 
VERMOGEN

HOOG  
VERMOGEN

LAGE DATA VEREISTEN

CAT 5e CAT 5e OF CAT 6

HOGE DATA VEREISTEN
LAAG VERMOGEN

• PTZ-CAMERA'S
• THIN CLIENTS
• VIDEOFONEN

HOGE DATA VEREISTEN
HOOG VERMOGEN

• WAP'S
• LAPTOPS
• VIDEOCONFERENCING
• HIGH-DEF A/V

LAGE DATA VEREISTEN
LAAG VERMOGEN

• TOEGANGSCONTROLE- 
SYSTEMEN

• RFID-LEZERS
• ALARMSYSTEMEN

LAGE DATA VEREISTEN
HOOG VERMOGEN

• LEDVERLICHTING
• LOW-DEF A/V
• TELEVISIETOESTELLEN
• DIGITALE SIGNALISATIE

PoE  
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KIES HET CONNECTIVITEITSSYSTEEM 
VOOR UW TOEPASSINGEN

EN 
GEGARANDEERD 

VOOR

BEKABELING
De bekabeling moet voldoende 
vermogensdoorgifte en efficiëntie 
ondersteunen en moet ook de hitte 
vlot kunnen afvoeren.

Bekabeling van Categorie 6A: 
Om de thermische prestaties en de 
energie-efficiëntie te verbeteren 
en intussen de kosten voor 
verplaatsingen, toevoegingen, 
wijzigingen en upgrades zo laag 
mogelijk houden. 
Wij adviseren om bekabeling van 
Categorie 6A voor elk gevoed toestel 
te gebruiken, bij voorkeur met  
behulp van een zonebekabelings-
architectuur.

CONNECTIVITEIT
De connectiviteit moet stevig 
en duurzaam zijn en moet 
voldoende reserve hebben voor de 
stroomvervoer capaciteit.
Vonkvorming is onvermijdelijk 
bij PoE-systemen, maar de 
connectiviteit van Legrand 
lokaliseert het laatste contactpunt 
weg van de gekoppelde aansluiting, 
waarbij de kritieke zone tegen 
vonkbrugerosie wordt beschermd. 
De vergulde coating (50 micro-inch) 
en een maximale contactzone in de 
volledig gekoppelde positie verlengen 
de levensduur en verbeteren de 
prestaties van de aansluiting.
Daarnaast moet de connector een 
minimale stroomvoer capaciteit 
van gepairde sporen voor 
gestructureerde bekabeling van 
1A hebben. De connectiviteit van 
Legrand biedt tot 1 A extra reserve 
voor superieure prestaties.

BETROUWBAARHEIDSTESTS
Als connectoren onder belasting 
worden uitgetrokken, wordt binnen 
de connector een inductieve 
elektriciteit opgewekt die op één 
of meer raakvlakken kan vonken, 
waardoor de oppervlakken beginnen 
te corroderen. 
We bevelen daarom verbindings-
materiaal dat PoE en 4-pair PoE 
toepassingen ondersteunt met het 
gebruik van de testprogramma’s 
voorzien door de normen IEC 60512-
99-001 (PoE en PoE+) en IEC 60512-
99-002 (PoE++).

RJ 45 OUTLETS

TOT 100 W PoE 
TOEPASSINGEN

CENTRAAL PUNT 
VAN HET STERNETWERK
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GECONNECTEERDE INFRASTRUCTUUR

Nu toestellen en toepassingen optimaal gebruik maken van de mogelijkheden van IP  
voor communicatie, en van ethernet als een standaardmethode voor het vervoer,  
stellen wij een convergentie vast van de geconnecteerde toestellen via ethernet. 
Hierdoor kunnen IoT-netwerken naast bestaande en evoluerende normen van de sector 
(inclusief TIA en IEEE) worden ontworpen en beheerd, die een veilige en constante werking  
van toestellen op een gemeenschappelijke infrastructuur mogelijk moeten maken.

PoE   GEBOUW-  
INFRASTRUCTUUR
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EN 
GEGARANDEERD 
VOOR

ENABLER

OPLOSSINGEN  
VAN LEGRAND 
VOOR PoE

DATA CENTER
• Serversysteem

PATCH RUIMTES 
• Racks • Kasten • Kabelbeheer  
• Elektriciteit verdeeleenheden  
• Patchpanelen • Patchsnoeren
• Connectorblokken  
• Optische vezelkabels en optische
   glasvezelkabels en -laden  
• PoE-switch • UPS

BEKABELING- EN KABELBEHEER
• Koperen kabel  
• Kabeldraagsystemen
• DLP wandgoot

CONSOLIDATIEPUNT 
• Zoneverdeeldozen

WANDKASTEN

GEVOEDE TOESTELLEN
•  Verlichtingstoestellen voor 

veiligheidsverlichting

RJ 45 OUTLETS VOOR WERKSTATIONS
• RJ 45 outlets  
• Patchsnoeren

DRAADLOOS ACCES-POINT
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CONNECTED INFRASTRUCTURECONNECTED INFRASTRUCTURECONNECTED INFRASTRUCTURECONNECTED INFRASTRUCTURE

PLAATSING
• Afwerking en densiteit
• Flexibel ontwerp
• Ondersteuning voor 

gecentraliseerde  
of gedecentraliseerde 
modellen

ERVARING
• Geteste oplossingen  

op basis van  
toepassingen

• Hulpbronnen,  
white papers

• Partnerships met 
toonaangevende  
bedrijven in  
de sector

Bij Legrand draait de ontwerpfilosofie rond 'geconnecteerde' infrastructuur 
en de 5 elementen die uiteindelijk een meerwaarde bieden voor u, onze klant. 

'Geconnecteerde' infrastructuur combineert onze oplossingen, de beste 
verdediging van de belangen van de klanten in de sector en onze design- en 
supportteams voor een totaalaanpak van uw netwerk.

Via de 'geconnecteerde' infrastructuur willen we maximale prestaties, 
tijdbesparingen, optimalisatie van de beschikbare ruimte, een superieure 
klantenervaring en duurzaamheid op basis van het ontwerp aanbieden 
waarmee u vandaag en morgen met succes uw uitdagingen kunt aangaan.

LEGRAND 
BIEDT DE  

INFRASTRUCTUUR-
OPLOSSINGEN 

VOOR 
PoE ENABLEMENT

PoE   GECONNECTEERDE 
INFRASTRUCTUUR
Legrand is een enabler die de fysieke infrastructuur en connectiviteit levert  
die nodig is voor de ondersteuning van uw PoE-installatie. Met meer dan 50 jaar ervaring  
als uitmuntende leverancier van datacommunicatieoplossingen kunnen wij ons dankzij  
ons ruime aanbod positioneren als een ‘all-in-one’ infrastructuurleverancier  
die elk gevoed toestel in elke mogelijke omgeving kan inzetten.

PRESTATIES
• Efficiënte 

elektriciteitvoorziening
• Stevige capaciteit van 

stroomvervoer
• Bescherming tegen 

vonkvorming

TIJD
• Geautomatiseerde bediening
• Efficiënte verplaatsingen, 

toevoegingen  
of veranderingen

• Gemakkelijke installatie en 
ontplooiing

CONNECTED INFRASTRUCTURE
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CONNECTED INFRASTRUCTURE
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DUURZAAMHEID
• PEP's dragen bij tot  

het LEED systeem
• Legrand speelt een 

toonaangevende rol  
op het vlak van 
duurzaamheid

• Knowhow op het vlak van 
energie-efficiëntie



Legrand Group Belgium nv
Kouterveldstraat 9
1831 Diegem
Tel.: +32 (0)2 719 17 11
Fax: +32 (0)2 719 17 00
E-mail: info.be@legrandgroup.be

VOLG ONS OOK OP
www.legrand.be - www.bticino.be

www.ecataleg.be 

www.youtube.com/legrandgroupbelgium
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