Switches industriais não gerenciáveis Stratix 2000

Funcionalidades e
benefícios:
Nossos switches não gerenciados
Stratix® 2000 oferecem:
• Várias combinações de soluções de
cobre e fibra de 5 a 18 portas usando
as SFP para maior flexibilidade de
rede
• Velocidades de portas de 100 MB e
1 Gb para atender aos requisitos de
desempenho da rede
• Faixa de temperatura ampliada
de -40 °C a 75 °C em versões
selecionadas para atender a uma
grande variedade de aplicações
• Projeto compacto para espaço de
gabinete maximizado
• Operação "Plug-and-Play" para
facilitar a instalação e a integração
• Transmitir proteção para broadcast
storm contra tráfego da rede
indesejado
• Estrutura metálica resistente e
classificação IP30 para aplicações
industriais
• Entradas de alimentação dupla
para ajudar a maximizar o tempo de
atividade em ambientes severos

Os switches não gerenciados da Rockwell Automation oferecem
uma solução compacta para pequenas aplicações que requerem
conectividade de rede confiável.
Com a linha Allen-Bradley® Stratix 2000 de switches não gerenciados,
você possui portas de fibra e cobre (SFP) com velocidades de 100 MB
ou 1 Gb para maior flexibilidade e desempenho da rede. Com
proteção contra tráfego da rede indesejado, você também terá maior
confiabilidade quando precisar dela.
Os switches não gerenciados Stratix 2000 oferecem um gabinete de
grau industrial com classificação IP-30 e faixa de temperatura ampliada
para proteção ambiental aprimorada. Além desses benefícios, você
obtém a operação "Plug-and-Play" para uma integração rápida e fácil.

Características gerais da seleção
Na tabela abaixo, você encontrará as versões da Série B de nossos switches Stratix não gerenciados. Selecione a
combinação de portas que atendem as necessidades da sua aplicação, sem qualquer complexidade.

Código de catálogo

Portas totais

Portas RJ451

Portas SFP1

1783-US5T

5

5 FE

-

1783-US5TG

5

5 GE

-

1783-US4T1F

5

4 FE

1 multimodo FE*

1783-US4T1H

5

4 FE

1 monomodo FE*

1783-US8T

8

8 FE

-

1783-US6T2F

8

6 FE

2 multimodo FE*

1783-US6T2H

8

6 FE

2 monomodo FE*

1783-US7T1F

8

7 FE

1 multimodo FE*

1783-US7T1H

8

7 FE

1 monomodo FE*

1783-US6T2TG2F

10

6 FE + 2 GE

2 multimodo FE*

1783-US6T2TG2H

10

6 FE + 2 GE

2 monomodo FE*

1783-US8TG2GX

10

8 GE

2 slots GE2

1783-US16T

16

16 FE

-

1783-US16T2S

18

16 FE

2 slots FE2

1

FE = Fast Ethernet; GE = Gigabit Ethernet
módulos SFP devem ser solicitados separadamente
* módulos SFP de fibra pré-instalados

2

Informação adicional
http://ab.rockwellautomation.com/networks-and-communications/stratix-2000-ethernet-switches
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