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CARACTERÍSTICAS GERAIS:

DESCRIÇÃO

Máscara de Subrede

 Uma máscara de subrede, também conhecida como subnet, mask ou netmask, é um número de 32 
bits usado num IP para separar a parte correspondente à rede pública, à subrede e aos hosts. Uma 
subrede é uma divisão de uma rede de computadores - é a faixa de endereços lógicos reservada 
para uma organização. A divisão de uma rede grande em menores resulta num tráfego de rede 
reduzido, administração simpli�cada e melhor performance de rede. No IPv4 uma subrede é 
identi�cada por seu endereço base e sua máscara de subrede. Gateway, ou ponte de ligação, é uma 
máquina intermediária geralmente destinada a interligar redes, separar domínios de colisão, ou 
mesmo traduzir protocolos. Exemplos de gateway podem ser os routers (ou roteadores) e Firewalls, 
já que ambos servem de intermediários entre o utilizador e a rede. Um Proxy também pode ser 
interpretado como um Gateway (embora em outro nível, aquele da camada em que opera), já que 
serve de intermediário também.

Endereço IP
O endereço IP, de forma genérica, é uma identi�cação de um dispositivo (computador, impressora, 
etc.) em uma rede local ou pública. Cada computador na internet possui um IP (Internet Protocol ou 
Protocolo de internet) único, que é o meio em que as máquinas usam para se comunicarem na 
Internet. 

DEFINIÇÕES
Aqui serão apresentadas algumas de�nições sobre os parâmetros que serão con�gurados na 
interface do dispositivo. 
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DNS

DNS Primário

DNS Secundário 
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Acesso ao dispositivo
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Con guração de IP padrão de fábrica 
Tipo Descrição Valor 
IP IP reservado para o disposi vo 192.168.0.22 
Net Mask Máscara de subrede 255.255.255.0 
Gateway Gateway de entrada da rede 192.168.1.1 
DNS Primário Servidor de DNS primário 192.168.1.2 
DNS Secundário Servidor de DNS secundário  8.8.8.8 
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Funcionalidade do sistema 
ID Descrição Função 
1 Menu principal Comandos necessários para realização das operações 
2 Interface Ethernet Con gurações do disposi vo 
3 Informações do disposi vo Todas as informações de funcionamento do disposi vo 
   

Usuário e senha padrão 
Nome do usuário admin 
Senha voltvolt 



Interface da rede

Status do Dispositivo

- 
- 
- 
- 
- 
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SNMP
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Suporte técnico
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Reiniciar
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Alimentação Plug P4 12 a 36VDC 
PoE (Posi vo 4-5 e Nega vo 7-8) 802.3AT 

Outros 

Dimensões AxLxP=26 x81x35mm 
MTBF >60.000 Horas ( Es mado ) 

Temperatura de operação 0  a  +80°C 

Ethernet 

Interface 10Mbs Base-t  RJ45  IEEE802.3TM 
Auto MDI/MDI-X Não Suportado 
MAC Sim 
Protocolos Suportados ARP - TCP - UDP - DNS - IP- ICMP - HTTP - SNMP 
Network Discovery Over UDP 
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TERMO DE GARANTIA

1. 

O equipamento será reparado gratuitamente nos casos de defeitos de fabricação ou possíveis danos verificados, considerando 
seu uso correto no prazo acima estipulado.

avaliado e analisado criteriosamente por nosso departamento técnico, para verificar a existência da possibilidade de conserto.
Os serviços de reparo dentro da garantia não cobrem o valor do envio do equipamento à Volt, somente o retorno do 

equipamento ao cliente via PAC. Caso o cliente queira por Sedex, o frete fica por conta do mesmo.
4.

O uso incorreto, contrariando as instruções contidas neste manual.
Violação, modificação, troca de componentes, ajustes ou conserto feito por pessoal não autorizado.
Problemas causados por instalações elétricas mal adequadas, flutuação excessivas de tensão, produto ligado em rede elétrica 

fora dos padrões especificados pelo fabricante ou sobrecarga do equipamento.

Peças que se desgastam naturalmente com o uso regular tais como: conectores, cabo de força, ou qualquer outra peça que 
caracterize desgaste.

A garantia só será válida mediante a apresentação de nota fiscal.

Fabricado por: Volt Equipamentos Eletrônicos LtdaFabricado por: Volt Equipamentos Eletrônicos Ltda


