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Klidné období začátku prázd-
nin si vybrala firma Moxa jako
vhodný čas pro další význam-
né rozšíření své řady produktů
pro průmyslový Ethernet a sé-
riovou komunikaci.

Nabídka síťových prvků pro
průmyslový Ethernet byla nově
rozšířena o dva kompaktní pře-
pínače EDS-518A a EDS-316
určené pro uzly s větší kon-
centrací připojených zařízení.
Jedná se především o alternati-
vu k modulárnímu 26portové-
mu přepínači EDS-726. Výho-
dou kompaktních přepínačů je
větší mechanická odolnost
a nižší cena, nevýhodou je ne-
možnost pozdější konfigurace
typu síťových portů. Tento ne-
dostatek je částečně kompenzo-
ván širokou nabídkou modelů
s různým typem optických ko-
nektorů. U přepínače EDS-518A
lze konfigurovat typ gigabito-
vých optických portů i prostřed-
nictvím modulů SFP zapojených
do LC konektorů přepínače.

Přepínač EDS-518A je vhod-
ný zejména pro připojení kon-
cových zařízení k páteřní síti,
protože je schopen díky dvěma
gigabitovým portům poskytnout
zařízením připojení s plnou
rychlostí. Jedná se o přepínač
se správou přepínání, který je
vybaven mimo jiné dále uvede-
nými funkcemi, dávajícími uži-
vateli určitou kontrolu nad to-

kem dat v síti a zvyšujícími sí-
ťovou bezpečnost.

Funkce QoS provádí řazení
jednotlivých rámců na základě
příznaků ToS a COS v hlavičce,

pokud připojené zařízení ne-
umožňuje označování rámců
podle typu služby, je možné
přidělit úroveň priority portu
přepínače.

Protokol LACP se využívá
ke sloučení několika paralelních
síťových cest do jedné za účelem
rozšíření přenosové kapacity
a zároveň zabezpečení spojení. 

Podobně jako některé další
přepínače od firmy Moxa pod-
poruje EDS-518A redundantní
kruhovou topologii sítě pomo-
cí technologie nazvané Turbo
Ring. Čas potřebný pro auto-
matické přesměrování na ko-
munikaci přes záložní cestu,
v případě přerušení cesty pri-
mární, je kratší než 300 ms.

K filtrování rámců  multicast
je přepínač vybaven podporou
technologie IGMP Snooping.

V síti tvořené těmito přepí-
nači je možné vytvořit několik

virtuálních navzájem odděle-
ných sítí VLAN. Usnadní se
tím návrh síťové topologie
a zároveň se zvýší bezpečnost
takto oddělených sítí a omezí
se nadbytečné datové přenosy.

Přepínač podporuje automa-
tické nastavení IP-adresy při-
pojeného zařízení DHCP serve-
rem vestavěným v přepínači. 

Přiřazením MAC adres při-
pojených zařízení k jednotli-
vým portům přepínače se dá
předcházet neoprávněnému
připojování cizích zařízení do
sítě. Díky možnosti zrcadlení
portů je velmi snadné ladění
komunikace on-line.

Správa přepínače se prová-
dí prostřednictvím webového

rozhraní, telnetové konzoly ne-
bo konfiguračního programu.
Pro rychlou obnovu může uži-
vatel konfiguraci uložit nebo
kopírovat na jiné přepínače.
Další možností vzdálené sprá-
vy přepínače je protokol SNMP.
Ke snadnější integraci tohoto
protokolu do systémů SCADA
dodává firma Moxa k přepí-
načům i SNMP OPC Server.
Přepínače jsou vybaveny funk-
cí pro automatické odesílání 
e-mailu při výskytu vybraných
událostí.

Pro vzájemné propojení za-
řízení s menším objemem ko-
munikace je vhodnou volbou
šestnáctiportový přepínač Fast
Ethernet EDS-316. Tento přepí-
nač není vybaven prostředky
pro vzdálenou správu, ale stej-
ně jako EDS-518A je svým me-
chanickým provedením, zdvo-
jeným napájecím vstupem, re-
léovými výstupy pro signali-
zaci poruch a teplotním rozsa-
hem připraven pro trvalý pro-
voz v náročných podmínkách.

Průmyslové ethernetové pře-
pínače i další produkty firmy
Moxa je možné zakoupit u spo-
lečnosti  Elcom IPC s.r.o. Podrob-
nější informace můžete také
získat na internetových strán-
kách www.moxa.cz.
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