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Pro snadn˘ návrh pátefiních ãás-
tí ethernetov˘ch sítí s moÏnos-
tí snadného pfiizpÛsobení aktu-
álním poÏadavkÛm na síÈo-
vou infrastrukturu roz‰ífiila fir-
ma Moxa Networking portfolio
sv˘ch síÈov˘ch prvkÛ pro prÛ-
myslov˘ Ethernet o mo-
dulární prÛmyslové
gigabitové pfiepínaãe
EDS-726.

Modulární design
umoÏÀuje osadit je-
den pfiepínaã aÏ 2 gi-
gabitov˘mi porty a aÏ
24 porty Fast Ethernet.
Pfiepínaãe EDS-726 jsou
schopny splnit v prÛmy-
slov˘ch aplikacích aktuální po-
Ïadavky a zároveÀ ponecháva-
jí prostor pro budoucí roz‰ífiení
pouh˘m doplnûním modulÛ
bez nutností investice do celé-
ho nového pfiepínaãe. Neménû
dÛleÏitou v˘hodou modulární-
ho fie‰ení je také snadnûj‰í ser-
vis v pfiípadû po‰kození síÈové-
ho rozhraní.

Podobnû jako pfiepínaãe pro
Fast Ethernet od firmy Moxa
podporuje tento pfiepínaã re-
dundantní kruhovou topologii
pomocí technologie nazvané
Gigabit Turbo Ring. Doba pfie-
pnutí na komunikaci pfies zá-
loÏní cestu v pfiípadû pfieru‰ení
cesty primární je men‰í neÏ
300 ms.

K filtrování pfienosÛ multi-
cast u prÛmyslov˘ch etherne-
tov˘ch protokolÛ je pfiepínaã
vybaven podporou technologií
IGMP Snooping a GMRP. S po-
mocí protokolu VLAN je moÏ-
né na jednom pfiepínaãi vytvo-
fiit nûkolik virtuálních, navzá-
jem oddûlen˘ch sítí. Usnadní
se tím návrh síÈové topologie
a zároveÀ se zv˘‰í bezpeãnost
takto oddûlen˘ch sítí a omezí
se nadbyteãné datové pfienosy.
Funkce QoS a TOS dovoluje

nastavení priorit pfienosu pro
jednotlivé pakety. Protokol
LACP se vyuÏívá k definování
nûkolika paralelních síÈov˘ch
cest pro roz‰ífiení pfienosové
kapacity a zároveÀ zabezpeãení

spojení.
V pfiípadû, Ïe
dojde k pfie-
ru‰ení nûkte-
ré z cest, je
pfienos pfiesmû-
rován na cesty
zb˘vající. Pfiepínaã
podporuje automatické
nastavení IP adresy pfiipojené-
ho zafiízení z pfiepínaãe. Tato
funkce je ale vyuÏitelná pouze
u zafiízení, která ji podporují.

Pfiifiazením MAC adres pfii-
pojen˘ch zafiízení k jednotli-
v˘m portÛm pfiepínaãe se dá
pfiedcházet neoprávnûnému pfii-
pojování cizích zafiízení do sítû.
Díky moÏnosti zrcadlení portÛ
je velmi snadné ladûní komu-
nikace on-line.

Pro vzdálenou síÈovou sprá-
vu pfiepínaãe je podporován
protokol SNMP. Ke snadnûj‰í
integraci této správy do sys-
témÛ SCADA dodává firma
Moxa k pfiepínaãi i SNMP OPC
Server.

Pro modulární konfiguraci
pfiepínaãe EDS-726 aÏ na 26 por-
tÛ jsou k dispozici tfii typy gi-
gabitov˘ch modulÛ. Jeden mo-
dul s metalick˘m rozhraním
10/100/1000BaseT(X) a konekto-

rem RJ-45 a dva moduly s optic-
k˘m rozhraním 1000BaseSX/LX
pro jednovidové nebo mnoha-
vidové vlákno (SC konektor).
Dále je k dispozici osm typÛ
4portov˘ch modulÛ pro Fast

Ethernet s kombinacemi
metalick˘ch rozhra-

ní 10/100BaseT(X)
a optick˘ch rozhra-
ní 100BaseFX pro
jednovidové nebo
mnohavidové vlák-
no s SC nebo ST ko-

nektory.

Budiãe
vysílaãÛ modulÛ Fast Ethernet
pro jednovidové vlákno dovo-
lují komunikaci na vzdálenost
aÏ 80 km. Takto ‰iroká nabídka
roz‰ifiujících modulÛ je dÛleÏi-
tá k tomu, aby se dal pfiepínaã
pfiizpÛsobit konkrétní aplikaci
co nejoptimálnûji bez nadby-
teãn˘ch portÛ.

Pro velmi snadn˘ upgrade
firmwaru je pfiepínaã vybaven
Compact-Flash-slotem. Kartu
Compact-Flash lze také pouÏít
pro uloÏení a nahrání konfi-
guraãních dat. Tato záloha na-
stavení mÛÏe b˘t uÏiteãná pro
snadnou obnovu pfiedchozí
funkãní konfigurace pfii ne-
správném nastavení nebo pfii
v˘mûnû pfiepínaãe v pfiípadû
poruchy.   

Pfiepínaã umoÏÀuje automa-
tické odesílání varovn˘ch zpráv
prostfiednictvím e-mailu nebo

indikaci varování nastavením
digitálního reléového v˘stupu.
Digitální vstupy pfiepínaãe jsou
vyuÏitelné pro pfiipojení doplÀ-
kov˘ch senzorÛ a alarmov˘ch
vstupÛ do sítû IP. Stavy pfiepí-
naãe a informace o komunikaci
jsou pfiehlednû indikovány dio-
dami LED na základní jednotce
a jednotliv˘ch modulech.

Pro konfiguraci pfiepínaãe
jsou na v˘bûr tyto moÏnosti:
internetov˘ prohlíÏeã, proto-
kol Telnet, konzola RS-232, 
utility pro Windows nebo karta
Compact-Flash.

Tak jako ostatní pfiepínaãe
od firmy Moxa Network-

ing vyhovuje pfiepínaã
EDS-726 poÏadavkÛm
kladen˘m na zafiízení
urãené pro nepfietrÏi-
t˘ provoz v prÛmyslo-

vém prostfiedí. SkfiíÀ
pfiepínaãe má robustní

mechanické provedení s kry-
tím IP30 a pasivním chladi-
ãem, kter˘ je tvofien zadní ãás-
ti krytu. Je pfiipravena pro
montáÏ na li‰tu DIN nebo na
panel, pfiepínaã neobsahuje
Ïádné pohybující se souãásti
a jeho pracovní teplota je 0 °C
aÏ +60 °C. Napájecí napûtí je
12 aÏ 45 Vss se dvûma redun-
dantními napájecími vstupy.
Pro vyuÏití v prÛmyslov˘ch apli-
kacích je tento pfiepínaã pfied-
urãen i v˘‰e zmínûnou podpo-
rou roz‰ífiení síÈov˘ch protoko-
lÛ o prÛmyslové standardy.
Záruka na pfiepínaã je 5 let.

Pfiepínaã EDS-726 i dal‰í
produkty firmy Moxa si mÛ-
Ïete zakoupit u spoleãnosti
Elcom IPC s.r.o. 

Podrobnûj‰í informace je ta-
ké moÏno získat na interneto-
v˘ch stránkách www.moxa.cz.
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