
Barcelona Octubre 2021

Els nostres ultims
articles

PoE IEEE 802.3af versus IEEE 802.3at
PoE (Power over Ethernet) és el nom de diversos
mètodes que permeten alimentar dispositius de xarxa a
través de cables UTP / FTP. D’aquesta manera és
possible alimentar dispositius com a cambres, telèfons,
commutadors, punts d’accés, etc. En 2003, el IEEE va
establir l’estàndard 802.3af PoE, actualitzat a 802.3at
en 2009. 802.3at distingeix entre el primer tipus (abans
802.3af ) i el segon tipus amb una potència màxima de
transmissió de 30 W, gairebé dues vegades major. El
segon tipus és adequat per a alimentar cambres amb
il·luminadors ANAR d’alta potència, telèfons IP, petites
impressores de xarxa, etc.
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https://www.enetelecom.com/poe-ieee-802-3af-versus-ieee-802-3at/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6839120899745087488
https://youtu.be/Rsw0fE8yjZ0


Rebem la calificació de Channel
Partner Gold Hanwa Technology
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Ampliem l'equip tècnic, nova incorporació en el
Departament de Sistemes
Benvingut David Marchan del Pino

Els propers 19, 20 i 21 d'Octubre,
Aplicaciones Electricas Ene, participarà de
forma presencial amb stand propi a
Municipalia.

Ens vens a veure?
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Fons Europeus Next Generation EU

Aquest mes de setembre El Ministeri d’Afers
Econòmics i Transformació Digital
(MINECO) ha publicat la Convocatòria i les
Bases pels ajuts 2021 destinats a projectes
de recerca i desenvolupament en
intel·ligència artificial i altres tecnologies
digitals i la seva integració en les cadenes de
valor.
Aquests ajuts s’emmarquen dins del Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència
espanyol, en concret en el seu Component
16 Estratègia Nacional d’intel·ligència
Artificial i són finançats, sempre que sigui
possible, pel Mecanisme de Recuperació i
Resiliència, instrument principal dels fons
Next Generation EU.

https://www.linkedin.com/in/ACoAADRM8F4BA5JdDs8GSNv_gqKciRtbyfuRgh8
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