
Switch gerenciável de alto desempenho 
Stratix 5800

O switch Ethernet industrial gerenciável Stratix® 5800 da Allen-
Bradley® oferece desempenho de gigabit em um pacote flexível. 
Ele vem com projetos modular e fixo com suporte a uma ampla 
variedade de módulos de expansão de cobre, fibra e alimentação por 
Ethernet e está disponível com opções de firmware de roteamento 
de comutação de camada 2 ou camada 3 para atender a uma ampla 
variedade de necessidades de aplicação. 

Ao ser usado como uma chave de camada 2, o Stratix 5800 é ideal 
onde dispositivos de terminais de alto desempenho estão localizados. 
Como chave de camada 3, o roteamento é habilitado entre redes 
segmentadas para um melhor desempenho e proteção contra 
tráfego de rede indesejado. A segmentação da rede ajuda a facilitar 
alterações que simplificam a gestão de segurança da rede por meio da 
criação de domínios de confiança e do aumento da eficiência.

O Stratix 5800 inclui um conjunto robusto de recursos de comutação, 
roteamento e segurança para dar suporte a várias arquiteturas 
e utiliza o sistema operacional Cisco IOS-XE para otimizar a 
compatibilidade com o ambiente empresarial. 

Ao escolher uma chave desenvolvida em colaboração entre a 
Rockwell Automation e a Cisco, seus profissionais de tecnologia da 
informação (TI) e tecnologia das operações (TO) utilizam ferramentas 
e tecnologia com as quais estão familiarizados. Ajudando a oferecer 
integração otimizada, você poderá usufruir de um comissionamento 
mais fácil e diagnósticos acionáveis.

Recursos e benefícios

• Plataforma completa de switches 
para suporte de rede de alto 
desempenho

• Opções fixas e modulares para até 
26 portas, fornecendo flexibilidade 
e expansibilidade

• Ampla variedade de opções de 
cobre, fibra e alimentação por 
Ethernet para oferecer suporte a 
um conjunto diverso de aplicações

• Suporta acesso de comutação de 
Layer 2 e roteamento de Layer 3 
para uso em múltiplas camadas da 
arquitetura

• Oferece suporte para configuração 
de TI e TO e ferramentas de 
gerenciamento, que permite que os 
usuários aproveitem a experiência 
de ambas as equipes

• Configurações padrão para 
aplicações de uso industrial 
proporcionando configuração fácil 
e desempenho otimizado

• Certificação IEC 62443-4-2 pela 
adesão a um padrão global de 
cibersegurança

Integração otimizada

• Os add-on profiles (AOPs) do Studio 
5000® habilitam uma excelente 
integração no sistema Integrated 
Architecture® da Rockwell 
Automation®

• Tags Logix nomeados predefinidos 
para monitoração e controle de porta

• Os faceplates do FactoryTalk® View 
permitem a monitoração e alarme 
de status

• A tecnologia Cisco® integrada, 
incluindo sistemas operacionais 
IOS-XE, ajuda a habilitar integração 
segura com a rede empresarial
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Estrutura do catálogo do Stratix 5800

Portas 
totais

Portas 
RJ45

Portas 
PoE/PoE+* Slots SFP Modular** Recursos Tipo de 

firmware
Chaves

1783-MMS10B 10 8 GE 2 GE - Padrão Camada 2

1783-MMS10BE 10 8 GE 2 GE - Padrão Camada 2

1783-MMS10 10 8 GE 2 GE Sim Padrão Camada 2

1783-MMS10E 10 8 GE 2 GE Sim Padrão Camada 2

1783-MMS10EA 10 8 GE 2 GE Sim Advanced Camada 2

1783-MMS10R 10 8 GE 2 GE Sim Padrão Camada 3

1783-MMS10ER 10 8 GE 2 GE Sim Padrão Camada 3

1783-MMS10EAR 10 8 GE 2 GE Sim Advanced Camada 3

Módulos de expansão

1783-MMX8T 8 8 GE NA Padrão NA

1783-MMX8E 8 8 GE NA Padrão NA

1783-MMX8EA 8 8 GE NA Advanced NA

1783-MMX8S 8 8 GE NA Padrão NA

1783-MMX8SA 8 8 GE NA Advanced NA

1783-MMX6T2S 8 6 GE 2 GE NA Padrão NA

1783-MMX16T 16 16 GE NA Padrão NA

1783-MMX16E 16 16 GE NA Padrão NA

1783-MMX14T2S 16 14 GE 2 GE NA Padrão NA

* Há um orçamento de energia elétrica de 360 W compartilhado pelas portas PoE/PoE+.
** Uma chave modular suporta um módulo de expansão.


