
O Stratix® 2500 Lightly Managed Switch habilita a conectividade de rede em 
aplicações nas quais switches não gerenciados tradicionais não proporcionam 
resiliência de rede, diagnóstico e segurança, o que permite que você tenha 
mais produtividade e confiabilidade de rede.

O Stratix 2500 é oferecido em versões de cinco e oito portas Fast Ethernet 
10/100 Mbps de cobre em um projeto compacto. Sua transmissão consistente 
e priorização de tráfego, de modo por porta, ajudam a garantir que o tráfego 
crítico seja entregue de ponta a ponta com prioridade. 

Ele pode ser instalado na rede de duas formas. Com o modo padrão, a 
instalação “pronta para usar”, você pode priorizar o tráfego da rede e 
comissionar o dispositivo mais rapidamente. A configuração do switch permite 
que você habilite os recursos de otimização de segurança, de resiliência e de 
largura de banda, necessários para as redes industriais atuais.

Stratix 2500 Lightly Managed Switch
Switch industrial configurável e compacto para aplicações de 
menor complexidade 

  

Funcionalidades e benefícios:

Integração premium ao sistema  
Integrated Architecture® 
•	 Add-on Profile para configuração via ambiente 

de projeto do Studio 5000 Logix Designer® e 
FactoryTalk® View Faceplate para diagnóstico 

Custo total de propriedade reduzido:
•	 As VLANs permitem segmentação lógica em 

um único switch, o que reduz o número total de 
switches necessários

Melhore a resiliência de rede: 
•	 O STP (Spanning Tree Protocol) ajuda a detectar loops de rede e a evitá-los antes que a rede seja 

interrompida
•	 O IGMP permite multicast para controle de tráfego de dados

Aumente a segurança de rede
•	 A segurança da porta permite que os usuários desabilitem portas, ou controlem a conectividade de 

dispositivos terminais de acordo com o endereço MAC
•	 SSH e HTTPS fornecem conectividade segura

Tempo de parada minimizado
•	 O SNMPv3 e o Syslog monitoram dispositivos conectados à rede para detectar erros e diminuir o tempo 

de parada
•	 A informação de diagnóstico e o relé do alarme oferecem informação acionável para solucionar 

problemas com mais rapidez
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Tabela de referência do Stratix 2500 Lightly Managed Switch
Switch não gerenciável 

Stratix 2000
Stratix 2500 Lightly 

Managed Switch

Portas 4…16 5, 8

Portas de fibra (máximo) 2 0

Portas gigabit (máximo) 6 0

Entradas de alimentação redundantes -

Protocolos de resiliência STP, RSTP, 
MSTP -

EtherChannel (link aggregation) -

Segurança de porta MAC ID, 
criptografia (SSH, SNMP), acesso HTTPS -

Limites por porta (Controle de 
tempestades) -

Espelhamento de portas -

Interface CIP (Studio 5000 AOP e 
Faceplate) -

VLANS -

Aplicação do Stratix 2500 Lightly Managed Switch
Quando configurado, o Stratix 2500 Lightly Managed Switch supera os recursos de um switch 
não gerenciado porque proporciona a capacidade de detecção e prevenção de loop via 
STP, o monitoramento e a otimização do fluxo de tráfego, bem como oferece informação de 
diagnóstico para ajudar a minimizar o tempo de parada. Ele também é compatível com VLANs 
para segmentação lógica, o que auxilia na redução do custo total de propriedade. Conforme 
visto no desenho abaixo, o uso de VLANs separa o tráfego dentro das zonas de célula/área e 
restringe o tráfego indesejado, reduzindo o risco de tempestades de pacote que podem derrubar 
sua rede.O Stratix 2500 Lightly Managed Switch suporta até 64 VLANs.
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NÍVEL 2
VLAN de gerenciamento
VLAN 10
Sub-rede 10.10.10.0/24

NÍVEL 0 – 1
Zona de célula/área nº 1
VLAN 40
Sub-rede 10.40.10.0/24

NÍVEL 0 – 1
Zona de célula/área nº 2
VLAN 50
Sub-rede 10.50.10.0/24

Stratix 2500 Lightly 
Managed Switch

Anel de STP do StratixTráfego de E/S
Tráfego de EOI
Tráfego indesejado
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