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Jedním z nejčastějších problémů, se 
kterými se u průmyslového etherne-
tu setkáváme, je nedostatek techno-
logií pro vysoce dostupné sítě s vět-
ším počtem redundantních linek. 
Tento požadavek je často potřeb-
ný v aplikacích, které jsou složené 
z několika přípojných míst propoje-
ných přes velké vzdálenosti a vyža-
dují flexibilní topologii.

Kruhové redundance jsou řešením se 
snadnou instalací a velmi krátkými časy 
obnovy, ale mají svá omezení ve flexi-
bilitě topologie a rozšiřitelnosti. Proto 
Moxa vyvinula pokrokovou technologii 
Turbo Chain™, která řeší hlavní nedosta-
tek redundancí STP/RSTP a to pomalou 

dobu obnovy a zároveň taky nevýho-
du kruhových sítí spočívající v ome-
zeních topologie.

Konfigurace Turbo Chain™ je 
velmi snadná. Stačí mezi sebou jed-
noduše propojit několik etherneto-
vých přepínačů do řetězce, krajní 
přepínače v řetězci nakonfiguro-
vat jako „Head“ a „Tail“ a zbývající 
přepínače nastavit jako „Member“. 
Posledním krokem je připojení obou 
konců řetězce do stávající etherneto-

vé sítě. Tím je instalace hotova!
Turbo Chain™ zajišťuje rychlou redun-

danci nutnou pro průmyslové aplikace. 
Jakmile dojde k selhání některého seg-
mentu řetězce, okamžitě je odblokována 
záložní cesta (spoj mezi koncovým „Tail“ 
přepínačem a vnější síti). K odblo-
kování dojde v čase kratším než 
20ms. Toto rychlé zotavení zajistí, že 
je průmyslová ethernetová síť stále 
dostupná s téměř nulovými prostoji.

Kdykoli je topologie sítě slože-
ná z více kruhů, je Turbo Chain ™ 
nejvhodnějším řešením z důvodu 
flexibilní a škálovatelné topologie, 
neomezené rozšiřitelnosti, rychlého 
zapojení a konfigurace a v neposled-

ní řadě taky cenové efektivity. S použi-
tím řetězců mají projektanti sítě svobod-
nou volbu počtu redundantních spojení, 
které vznikají jednoduše vložením nových 
řetězců Turbo Chain™ do kteréhokoli 
segmentu sítě Ethernet. Turbo Chain™ 
řetězce mohou být připojeny k sítím již 
používajícím jiné redundantní technolo-
gie, jako jsou STP, RSTP nebo Ring.

Redundantní technologie Moxa Turbo 
Chain™ je podporována všemi průmys-
lovými ethernetovými přepínači Moxa 
se vzdálenou správou. Dodavatelem 
přepínačů pro redundantní ethernet 
i ostatních produktů Moxa je společnost 
ELVAC IPC s. r. o. Podrobnější informace 
je také možné získat na internetových 
stránkách www.moxa.cz

Moxa Turbo Chain™ překonává možnosti

 standardních ethernetových kruhových redundancí

placená inzerce
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