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Informacje dotyczące licencji
Niniejsze urządzenie zawiera publicznie dostępne oprogramowanie podlegające licencji 
GPL.
Więcej informacji na ten temat podano w załączonym dokumencie legal.pdf, który dotyczy 
wszystkich wersji oprogramowania.
Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez OpenSSL Project do wykorzy-
stania w zestawie narzędzi OpenSSL. 
http://www.openssl.org

Informacje prawne
Zawartość tego dokumentu przedstawia stan zastały. Z wyjątkiem przypadków przewi-
dzianych przez obowiązujące przepisy prawa, nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, 
zarówno wyraźnych lub dorozumianych, w tym, ale nie ograniczone do, jakichkolwiek 
dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, 
chyba że w odniesieniu do dokładności i wiarygodności lub treści niniejszego dokumentu. 
Firma  Westermo zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym dokumencie 
lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia. 
W żadnym wypadku, firma Westermo nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych lub 
zysków czy też za wszelkie szczególne, przypadkowe i wynikowe lub pośrednie szkody. 
Więcej informacji o firmie Westermo można znaleźć pod następującym adresem interne-
towym: 
http://www.westermo.com



Bezpieczeństwo

Przed rozpoczęciem montażu:
Przeczytać instrukcję w całości i zebrać wszystkie informacje na temat jednostki. Upewnić 
się, że jej treść jest zrozumiała. Sprawdzić czy aplikacja nie przekracza bezpiecznych spe-
cyfikacji pracy dla tego urządzenia. 
Urządzenie to powinno być zainstalowane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. 
Urządzenie to powinno być wbudowane do obudowy aparatu, lub podobnego elemen-
tu, gdzie dostęp jest ograniczony tylko dla personelu. Przewody zasilające muszą być 
wystarczająco uziemione, a jeśli jest to konieczne, musi być możliwość ręcznego odłącze-
nia od całej sieci. Zapewnić zgodności z krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji. To 
urządzenie wykorzystuje ogrzewanie konwekcyjne. Upewnić się, że urządzenie zostało 
zainstalowane w taki sposób aby jego temperatura otoczenia znajdowała się w grani-
cach określonej maksymalnej / minimalnej temperatury, np. unikając zakrywania wylotu 
powietrza, tym samym uniemożliwiając jego przepływ wokół urządzenia. Należy również 
zapoznać się z uwagami dotyczącymi montażu CEN/TS 45545-2.
Przed rozpoczęciem montażu, stosowania lub demontażu tego urządzenia:
Uniemożliwić dostęp do niebezpiecznych napięć poprzez odłączenie urządzenia od wszel-
kich źródeł zasilania. 
OSTRZEŻENIE
Nie otwierać podłączonego urządzenia. Niebezpieczne napięcie może wystąpić 
w tym urządzeniu po podłączeniu do zasilania. Przed włączeniem, do zacisku 
uziemienia należy podłączyć uziemienie ochronne o przekroju wynoszącym co 
najmniej 1,5 mm ². 
Należy zauważyć, że to urządzenie może być połączone do dwóch różnych źródeł zasilania. 
Gdy urządzenie pracuje w temperaturze otoczenia wynoszącej powyżej 60°C 
(+140°F), zewnętrzna powierzchnia urządzenia może przekraczać wartość graniczną 
temperatury dotyku zgodnie z EN/IEC/UL 60950-1. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, 
należy używać wyłącznie przewodów komunikacyjnych o nr 26 AWG lub większych.

Zalecenia dotyczące pielęgnacji
Przestrzegać zaleceń dotyczących pielęgnacji, o których mowa poniżej. Przestrzeganie zaleceń 
pozwoli na zachowanie funkcjonalności urządzenia oraz zapewni wypełnienie zobowiązań gwaran-
cyjnych. Zabrania się użytkowania urządzenia ze zdjętymi osłonami lub pokrywami.
Zabrania się otwierania urządzenia. Urządzenie nie posiada żadnych elementów przeznaczonych 
do serwisowania przez użytkownika.
Urządzenia nie należy upuszczać, uderzać lub potrząsać. Nieostrożne obchodzenie się z urządze-
niem może spowodować uszkodzenie wewnętrznych podzespołów elektronicznych.
Zabrania się stosowania żrących chemikaliów, rozpuszczalników oraz silnych detergentów do 
czyszczenia urządzenia. Nie wystawiać urządzenia na działanie wszelkiego rodzaju cieczy 
(deszcz, napoje, farby itp.), chyba, że   wszystkie złącza i membrana wentylacyjna zostaną odpo-
wiednio zabezpieczone.
Zabrania się używania oraz składowania urządzenia w miejscach brudnych lub zapylonych, chyba 
że wszystkie złącza i membrana wentylacyjna zostaną odpowiednio zabezpieczone.
Nie wolno zakrywać lub stosować nacisku mechanicznego na membranę wentylacyjną znajdującą 
się w tylnej części urządzenia.
Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, proszę skontaktować się z punktem sprzedaży, najbliższym 
biurem dystrybutora firmy Westermo lub biurem wsparcia technicznego firmy Westermo Tech.

Konserwacja
Nie jest wymagana, o ile urządzenie jest stosowane zgodnie z przeznaczeniem w określonych 
warunkach.

!

!



Zatwierdzenia przez stosowne urzędy oraz zgodność ze standardami

Typ Zatwierdzenie / Zgodność

EMC EN 61000-6-1 Odporność w środowiskach mieszkalnych
EN 61000-6-2 Odporność w środowiskach przemysłowych
EN 61000-6-3 Normy emisji w środowiskach mieszkalnych
EN 61000-6-4 Normy emisji w środowiskach przemysłowych
EN 55022 Normy emisji dla sprzętu informatycznego 
EN 55024 Odporność dla sprzętu informatycznego 
EN 50121-3-2 Zastosowania kolejowe – Tabor – Aparatura 
EN 50121-4 / IEC 62236-4, Aparatura sygnalizacyjna i telekomunikacyjna 
instalowana w środowisku kolei 
FCC część 15 Klasa A 

Bezpieczeństwo EN 60950-1, Sprzęt informatyczny
Środowisko EN 61373 Zastosowania kolejowe – Tabor – Testy wstrząsów i wibracji

IEEE 1478 Warunki środowiskowe dla osprzętu elektrycznego pojazdów 
kolejowych
EN 50124-1 Zastosowania kolejowe – Koordynacja izolacji
EN 50155 Zastosowania kolejowe – Wyposażenie elektroniczne stosowa-
ne w taborze
CEN/TS 45545-2 Normy dotyczące bezpieczeństwa pożarowego

FCC część 15.105 
Uwaga:

Sprzęt ten został przetestowany i stwierdzono, że spełnia ograni-
czenia zawarte w Części 15 przepisów FCC, dotyczące urządzeń 
cyfrowych klasy A. Wprowadzone ograniczenia dotyczą wymaganej 
ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami, występującymi podczas 
pracy urządzenia w środowisku zdefiniowanym w umowie handlo-
wej. Sprzęt ten wytwarza energię o częstotliwości radiowej, wyko-
rzystuje ją i może ją wypromieniowywać oraz może powodować 
szkodliwe zakłócenia w łączności radiowej, jeśli nie jest używany 
zgodnie zasadami przedstawionymi w tej instrukcji instalacji. Praca 
tego sprzętu w obszarach zamieszkałych może powodować szkod-
liwe zakłócenia. W tym wypadku użytkownik jest zobowiązany do 
wyeliminowania zakłóceń na własny koszt. Jednakże nie ma gwa-
rancji, że zakłócenia nie będą powstawać w szczególnych rodza-
jach instalacji. Jeśli urządzenie to powoduje zakłócenia podczas 
odbioru sygnału radiowego bądź telewizyjnego, co można spraw-
dzić poprzez wyłączenie i ponowne włączenie odbiornika, zaleca 
się aby użytkownik dokonał próby samodzielnej naprawy usterki 
poprzez zastosowanie jednego z poniższych środków:
Zmienić położenie bądź kierunek anteny odbiorczej
Zwiększyć odstęp pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem
Podłączyć urządzenie do portu innego niż ten, do którego jest 
obecnie podłączone
Skontaktować się ze sprzedawcą lub wykwalifikowanym serwisan-
tem sprzętu radiowo-telewizyjnego



Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności 
Producent Westermo Teleindustri AB
  SE-640 40 Stora Sundby, Szwecja

Niniejszym deklaruje, że produkt (-y)
Typ produktu Model Nr art. 
12-portowy niezarządzany switch Ethernet ze złączami 
M12 

Viper-012 3641-0540

12-portowy zarządzany switch Ethernet ze złączami M12 Viper-112, -212 3641-0555, -0560
12-portowy zarządzany switch Ethernet Gig ze złączami 
M12

Viper-112-T3G, -212-T3G 3641-0530, -0550

jest zgodny z następującymi dyrektywami WE
Nr Nazwa skrócona
2004/108/WE Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)
2006/95/WE Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)
2011/65/UE Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych sub-

stancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS) 
Odniesienie standardów zastosowanych do tej deklaracji zgodności
Nr Tytuł Edycja
EN 50121-3-2 Zastosowania kolejowe – Kompatybilność elektromagnetyczna – Tabor 

– Aparaty
2006

EN 50121-4 Zastosowania kolejowe – Kompatybilność elektromagnetyczna – Emisja 
i odporność urządzeń sterowania ruchem kolejowym i urządzeń teleko-
munikacyjnych

2006

EN 55022 Urządzenia informatyczne – Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych 
– Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru

2006 
+A1:2007

EN 55024 Urządzenia informatyczne – Charakterystyki odporności - Poziomy 
dopuszczalne i metody pomiaru

1998
+A1:2001
+A2:2003

EN 61000-6-1 Kompatybilność elektromagnetyczna – Normy ogólne – Odporność w 
środowiskach: mieszkalnym, handlowym i przemysłowym

2007

EN 61000-6-2 Kompatybilność elektromagnetyczna – Normy ogólne – Odporność w 
środowiskach przemysłowych

2005

EN 61000-6-3 Kompatybilność elektromagnetyczna – Normy ogólne – Standardy emisji 
w środowiskach mieszkalnych

2007
+A1: 2011

EN 61000-6-4 Kompatybilność elektromagnetyczna – Normy ogólne – Standardy emisji 
dla środowisk przemysłowych

2007
+A1:2011

EN 60950-1 Urządzenia techniki informatycznej – Bezpieczeństwo – Wymagania 
podstawowe

2006
+A11:2009
+A1:2010
+A12:2011 

Ostatnie dwie cyfry roku, w którym oznaczenie CE zostało umieszczone na produkcie: 12
Podpis
Pierre Öberg  
Kierownik ds. Technicznych 
21.12.2012 

Adres  Tel.  Faks  Postgiro  Bankgiro  Numer identyf. Siedziba 
S-640 40 016-428000  016-428001  52 72 79-4  5671-5550  556361-2604  Eskilstuna 
Stora Sundby  międzyn.: międzyn.: 
Szwecja +46 16428000  +46 16428001
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Badania typu oraz warunki środowiskowe
Zjawisko środowiskowe Podstawowa 

norma Opis Poziomy badania
ESD EN 61000-4-2 Obudowa Styk: ±6 kV

Powietrze: ±8 kV
Zakłócenia szybkozmienne EN 61000-4-4 Port zasilania ±5 kV

Porty Ethernet ±2 kV
Port uziemienia ±1 kV

Przepięcie EN 61000-4-5 Port zasilania L-E: ±0,5 Kv, 12 Ω, 9 µF, 1,2/50 µs
L-L: ±0,5 Kv, 2 Ω, 18 µF, 1,2/50 µs
L-E: ±2 Kv, 42 Ω, 0,5 µF, 1,2/50 µs
L-L: ±2 Kv, 42 Ω, 0,5 µF, 1,2/50 µs
L-E: ±8,4 Kv, 100 Ω, 0,05/0,1 µs
L-L: ±8,4 Kv, 100 Ω, 0,05/0,1 µs

Porty Ethernet L-E: ±2 Kv, 2 Ω
Pole magnetyczne o często-
tliwości zasilania

EN 61000-4-8 Obudowa 300 A/m: 0, 16.7, 50, 60 Hz 

Impulsowe pole magnetyczne EN 61000-4-9 Obudowa 300 A/m
Odporność na pole elektro-
magnetyczne o częstotliwoś-
ciach radiowych

EN 61000-4-3 Obudowa 20 V/m @ (80 MHz – 2,7 GHz)
4 kHz sinusoida, 80% AM

Odporność na zaburzenia 
radioelektryczne wprowadza-
ne do przewodów

EN 61000-4-6 Port zasilania 10 V, 80% AM, 1 kHz; (0,15-80) MHz
Porty Ethernet 10 V, 80% AM, 1 kHz; (0,15-80) MHz
Port uziemienia 10 V, 80% AM, 1 kHz; (0,15-80) MHz

Emisja pola elektromagne-
tycznego o częstotliwościach 
radiowych

EN 55022 Obudowa Klasa B
FCC Część 15 Klasa B

Emisja przewodzona o czę-
stotliwościach radiowych

EN 55022 Port zasilania Klasa A
Porty Ethernet Klasa B

Wytrzymałość dielektryczna EN 60950-1 Port zasilania do 
wszystkich innych 
portów

1,5 Kv ACrms, 50 Hz, 1 min

Szybkie porty Ethernet 
do wszystkich innych 
portów (nie pomiędzy 
portami PoE)

1,5 Kv ACrms, 50 Hz, 1 min

Porty Ethernet gigabit 
do wszystkich innych 
portów

500 Kv ACrms, 50 Hz, 1 min

Środowisko
Temperatura Robocza -40 do +70ºC (-40 do 158 ºF)*

Składowanie i transport -50 do +85ºC (-58 do 185 ºF)
Wilgotność Robocza 5 do 95% wilgotność względna

Składowanie i transport 5 do 95% wilgotność względna
Wysokość Robocza 2000 m / 70 kPa
Czas użytkowania Robocza 15 lat 
MTBF Viper-012

636 000 godz.

MIL-C217F2, GB, 25ºC (+77ºF)
Viper-112/212:
554 000 godz.
Viper-112-T3G/212-T3G:
484 000 godz.

Drgania IEC 60068-64 
(sinusowy)

Symulacja długiej żywot-
ności bez pracy

7,9 m/s2 (RMS) 5 – 150 Hz

IEC 60068-64
(losowy)

Robocza 1 m/s2 (RMS) 5 – 150 Hz

Porażenie IEC 60068-2-27 Robocza 10 godz. 30 min.
20 godz. 11 min.
100 godz. 6 min.

Uderzenia IEC 60068-2-27 10 godz. 11 min.
Obudowa EN 60950-1 Cynk (przód) Obudowa przeciwpożarowa
Wymiary szer. x wys. x gł.
Wraz ze złączami

Szczegóły podano w punkcie 
opisującym wymiary

Ciężar 1,4 kg
Stopień ochrony EN 60529 Obudowa IP 65
Chłodzenie Konwekcja
* Patrz punkt dot. bezpieczeństwa
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Opis

Zaprojektowany do pracy w trudnych warunkach przemysłowych
Urządzenia serii Viper-12 należą do serii zarządzanych i niezarządzanych prze-
łączników Ethernet stosowanych w trudnych warunkach przemysłowych. Są one 
przeznaczone do zastosowań w trudnych warunkach operacyjnych i ekstremalnych 
środowiskach. 
Dzięki niezwykle wytrzymałej konstrukcji, klasie uszczelnienia pozwalającej uzyskać 
klasę zabezpieczeń IP65 oraz odporności na drgania i przekroczenie norm kolejo-
wych urządzenia te są idealnym rozwiązaniem w przypadku sytuacji gdzie naprę-
żenia mechaniczne, wilgoć, brud lub ciągłe wibracje mogą mieć niekorzystny wpływ 
na działanie standardowych przełączników Ethernet. Posiadają pełne zatwierdzenie 
dla zabudowania na pokładzie taboru kolejowego, mogą być więc stosowane np. w 
pociągach, tramwajach, autobusach, pojazdach górniczych, wojskowych i platformach 
wiertniczych.

Funkcje dla kompletnego zarządzania siecią
Zastosowana unikalna technologia FRNT stanowi najszybszy i najbardziej niezawodny 
dostępny na rynku protokół pozwalający na ponowne skonfigurowanie dużych sieci 
w przypadku jakiejkolwiek awarii połączenia lub uszkodzenia sprzętu. Urządzenia 
Viper-12 obsługują także STP/RSTP w razie potrzeby zastosowania standardowe-
go protokołu. IGMPv2/v3 z filtrem odcinającym i unikalnym protokołem Westermo 
„szybkiego łączenia” umożliwia bardzo szybkie przekonfigurowanie strumienia wideo. 
Zaawansowana funkcjonalność dla sieci VLAN z obsługą do 64 wirtualnych sieci, w 
połączeniu z właściwościami w czasie rzeczywistym jest realizowany w przełączniku w 
celu osiągnięcia determinizmu dla krytycznych aplikacji czasu rzeczywistego.

Prosta i bezpieczna konfiguracja
Użytkownik może uzyskać bezpieczny dostęp do przełącznika z dowolnego miejsca 
w sieci lub bezpośrednio do urządzenia za pomocą portu konsoli. Interfejs konfigura-
cyjny dla zabezpieczonej sieci HTTPS został zaprojektowany w uproszczony sposób, 
pozwalając na utworzenie redundantnego pierścienia lub VLAN za pomocą tylko kilku 
ruchów myszką. Dla bardziej zaawansowanych konfiguracji, użytkownik ma dostęp do 
szyfrowanego standardu SSH Industry Standard CLI, który umożliwia przejście do bar-
dziej szczegółowych ustawień. Dla bezpiecznego użytkowania i odczytu MIB, switch 
został również wyposażony w SNMPv3.

Uwaga
Niektóre z funkcji opisanych powyżej mogą być niedostępne dla modeli niezarządzanych. 

Dostępne modele
Dostępnych jest pięć różnych modeli urządzeń Viper-12:

 3641-0540 Viper-012 przełącznik niezarządzany.• 
 3641-0555 Viper-112 przełącznik zarządzany z funkcjami SW warstwy 2.• 
 3641-0560 Viper-212 przełącznik zarządzany z funkcjami SW warstwy 3.• 
 3641-0530 Viper-112-T3G przełącznik zarządzany z funkcjami SW warstwy 2 oraz • 
trzema portami GigEports.

 3641-0550 Viper-212-T3G przełącznik zarządzany z funkcjami SW warstwy 2 oraz • 
trzema portami GigEports.
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Specyfikacja interfejsu
DC, Port zasilania
Napięcie znamionowe 24 do 110 VDC
Napięcie robocze 16,8 do 143 VDC (14,4 do 154 VDC dla 100 ms)
Prąd znamionowy Maks. 0,52 A @ 24V

Maks 0,12 A @ 110V
Częstotliwość znamionowa DC
Prąd rozruchowy, I2t 1 mA2s @ 24V oraz 6 mA2s @ 48V
Prąd startowy* 535 A @ 24 V

145 A @ 110 V
Biegunowość Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją
Wejście zapasowego zasilania Tak
Izolacja do 1500 VAC rms do wszystkich pozostałych
Połączenie 4 pinowe męskie M12 kodowanie A, z zastosowaniem przewo-

du Westermo
3146-1106 dla 1,5m
3146-1107 dla 5m 

Wymiary złącza M12, zalecana powierzchnia przewodu 0,5mm2 (minimalna 
0,25mm2), rozmiar przewodu zależy od wyboru złącza M12

 
* Zdolność zewnętrznego prądu zasilania do prawidłowego startu 

Porty Ethernet X1-X12*
Specyfikacja elektryczna IEEE stand. 802.3 edycja 2005
Współczynnik danych 10 Mbit/sek., 100 Mbit/sek., manualny lub automatyczny 
Dupleks Pełny lub połówkowy, manualny lub automatyczny
Rodzaj obwodu Viper-x12:

X1-X12: TNV-1
Viper-x12-T3G: 
X1-X3, X5-X7, X9-X11: TNV-1
X4, X8, X12: SELV

Zakres transmisji Do 150 m z przewodem CAT5e lub lepszym
Izolacja do Viper-x12: 1500 VAC rms do wszystkich pozostałych portów

Viper-x12-T3G: X1-X3, X5-X7, X9-X11: 1500 VAC rms do pozo-
stałych portów
X4, X8, X12: 500 VAC rms do pozostałych portów 

Połączenie 4 pinowe M12 kodowanie D, auto MDI/MDI-X, z zastosowaniem 
np. przewodu Westermo
3146-1100 M12-M12 – 1m
3146-1101 M12-M12 – 5m
3146-1103 RJ45-M12 – 1m
3146-1104 RJ45-M12 – 5m

Przewód ekranowany Nie wymagany, ale zalecany w wymagających środowiskach 
elektromagnetycznych

Obudowa przewodząca Tak
Czas rekonfiguracji FRNT** Zazwyczaj poniżej 20 ms
Ilość portów 12 

* X1-X3, X5-X7, X9-X11 dla Viper-x12-T3G  ** Nie dotyczy Viper-012
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Porty Gigabit X4, X8, X12
Współczynnik danych 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, manualny lub automa-

tyczny*
Połączenie 8 pinowe M12
Zakres transmisji Do 100 m z przewodem CAT5e lub lepszym
Czas rekonfiguracji FRNT Zazwyczaj poniżej 400 ms

 
* Uwaga! Pełne trasowanie (1000 Mbit/s) nie jest możliwe pomiędzy portem X4 a pozostały-
mi portami Gigabit z uwagi na ograniczenia sprzętowe.

Porty USB
Specyfikacja elektryczna USB 2.0 interfejs hosta
Współczynnik danych Do 480 Mbit/sek (tryb szybki)
Maks. prąd zasilania 500 mA
Rodzaj obwodu SELV
Izolacja do Porty Ethernet, 1500 VAC rms

DC, 1500 VAC rms
Brak izolacji do CON

Połączenie 5 pinowe M12 żeńskie, kodowanie A, z zastosowaniem 
wtyczki Westermo USB 3641-0190

Porty CON
Specyfikacja elektryczna RS-232
Współczynnik danych 115,2 kbit/sek
Format danych 8 bitów danych, brak parzystości, 1 bit zatrzymania, brak 

kontroli przepływu
Rodzaj obwodu SELV
Izolacja do Porty Ethernet, 1500 VAC rms

DC, 1500 VAC rms
Brak izolacji do USB

Połączenie 5 pinowe M12 żeńskie, kodowanie B, z zastosowaniem 
przewodu Westermo 1211-2215
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Rozmieszczenie portów interfejsu oraz diod LED 
Viper-012/112/212

DC

CON

FRNT
RSTP

ON

USB

X1 X5 X9

X6 X10

X7 X11

X8 X12

X2

X3

X4

Połączenie Ethernet TX

Zasilanie

Diody LED  
(szczegółowe informacje 
na str. 15)

Uziemienie

Złącze  
konsoli

Złącze 
USB
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Viper-112/212 zarządzany Viper-012 niezarządzany

DC

CON

FRNT
RSTP

ON

USB

X1 X5 X9

X6 X10

X7 X11

X8 X12

X2

X3

X4
DC

SRV 1

SRV 2

X1 X5 X9

X6 X10

X7 X11

X8 X12

X2

X3

X4

*SRV 1 & SRV 2 tylko do użytku wewnętrznego 
przez pracowników Westermo.

Power
Numer pinu Sygnał

No 1 +DC1 
No 2 +DC2 
No 3 -COM 
No 4 -COM 

USB
Numer pinu Sygnał

No 1 DN
No 2 VBUS
No 3 NC
No 4 DP
No 5 GND

CON
Numer pinu Sygnał

No 1 NC
No 2 TX
No 3 RX
No 4 NC
No 5 GND
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Rozmieszczenie portów interfejsu oraz diod LED 
Viper-112/212-T3G

Połączenie Ethernet TX

Zasilanie

Diody LED  
(szczegółowe informacje na 
str. 15)

Uziemienie

Złącze  
konsoli

Złącze 
USB 

GigE 
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Viper-112-T3G / Viper-212-T3G
Uziemienie

Numer pinu Sygnał
No 1 TD+ 
No 2 RX+
No 3 TX– 
No 4 RD– 

Housing Shield

Obudowa ekranowana
Numer pinu Sygnał

No 1 +DC1 
No 2 +DC2 
No 3 -COM 
No 4 -COM 

 
Viper-12-PoE wspiera redundantne podłączenie zasilania.

Wejścia dodatnie to +DC1 oraz +DC2, z kolei wejścia ujemne
dla obu źródeł to –COM

USB
Numer pinu Sygnał

No 1 DN
No 2 VBUS
No 3 NC
No 4 DP
No 5 GND

CON
Numer pinu Sygnał

No 1 NC
No 2 TX
No 3 RX
No 4 NC
No 5 GND

GigE X4, X8, X12
Numer pinu Sygnał

1
2

3
45

6

7
8

1 DA+
2 DA–
3 DB+
4 DB–
5 DD+
6 DD–
7 DC–
8 DC+
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Podłączenie do portu konsoli 
(Viper-112/212/112/212-TGX Tylko zarządzane)

Port konsoli można wykorzystać do podłączenia do CLI (interfejsu z wierszem poleceń). 

Należy wykonac następujące kroki
1.  Podłączyć szeregowy kabel diagnostyczny (np. kabel Westermo 1211-2215 do 

portu konsoli). 
2.  Podłączyć kabel do portu szeregowego komputera. 
3.  Skorzystać z emulatora terminala i podłączyć z zachowaniem odpowiedniej prędko-

ści oraz formatu (115200, 8N1) do przypisanego portu. 
Więcej informacji na temat CLI, podano w instrukcji zarządzania WeOS. 

Podłączenie do portu USB  
(Viper-112/212/112/212-TGX Tylko zarządzane)
Port USB może być wykorzystany do skopiowania ustawień konfiguracyjnych oraz 
plików logowania do/ze switcha.

Należy wykonac następujące kroki
1.  Podłączyć wtyczkę USB (np. wtyczkę Westermo USB 3641-0190) do portu USB. 
2.  Ustanowić dostęp do switcha CLI (za pomocą kabla konsoli lub SSH)
3.  Za pomocą komendy „kopiuj” CLI, skopiować pliki pomiędzy wtyczką USB a swit-

chem. 
Więcej informacji na temat CLI, podano w instrukcji zarządzania WeOS.
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Diody LED

LED Status Opis
ON/ WŁ. OFF / Wył. Brak zasilania

ZIELONA Wszystko OK., brak 
stanu alarmowego

CZERWONA Stan alarmowy lub 
do momentu urucho-
mienia urządzenia 
(warunki alarmowe są 
konfigurowalne, patrz 
„Instrukcja zarządzania 
WeOS”).

MIGA Wskaźnik położe-
nia („Tutaj jestem”). 
Uruchamiany w 
momencie podłączenia 
do narzędzia konfigura-
cji IPConfig Tool, lub w 
momencie konfiguracji 
urządzenia z poziomu 
Sieci lub CLI. 

DC OFF / Wył. Brak zasilania
ZIELONA Zasilanie OK. na DC1 

oraz DC1.
CZERWONA Awaria zasilania na 

DC1 lub DC2. 
FRNT* OFF / Wył. FRNT wyłączony

ZIELONA FRNT OK. 
CZERWONA Błąd FRNT
MIGA Urządzenie skonfi-

gurowane jako punkt 
centralny FRNT

RSTP* OFF / Wył. RSTP wyłączony
ZIELONA RSTP włączony
CZERWONA Urządzenie wybrane 

jako wyłącznik główny 
RSTP/STP 

X1
do
X12

OFF / Wył. Brak połączenia
ZIELONA Ustanowione połą-

czenie
ZIELONA 
błyskająca

Wskaźnik ruchu 
danych

ŻÓŁTA Alarm portu oraz brak 
połączenia, lub jeśli 
FRNT, RSTP lub tryb 
przyspieszenia połą-
czenia, port są zablo-
kowane. 

* Nie dotyczy Viper-012
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Montaż na ścianie

Na urządzeniu istnieją cztery 6 mm otwory przeznaczone do montażu urządzenia. 
Urządzenie może być zamontowane w pionie lub w poziomie. Należy użyć czterech 
śrub M5 z podkładką 12 mm na płaskiej i stabilnej powierzchni.

Podłączanie przewodów
Zalecany moment dokręcania dla złączy M12: 0,6 Nm 

Zdejmowanie
Odłączyć wszystkie przewody i odkręcić urządzenie od ściany. 
Czas wymiany wynosi mniej niż 15 minut. 

Chłodzenie
Niniejsze urządzenie chłodzone jest za pomocą konwekcji. Nie należy powodować 
zakłóceń w przepływie powietrza wokół urządzenia. Aby zapewnić wykorzystanie 
urządzenia w pełnym zakresie temperatur operacyjnych i zagwarantować jego trwałość 
zaleca się zachowanie stosownych odstępów.

Uwagi dotyczące montażu CEN/TS 45545-2
Istnieje możliwość równoczesnego zamontowania dwóch urządzeń Viper oraz jako 
pojedynczego wnętrza znajdującego się w grupie elementów niewyszczególnionych w 
rozumieniu definicji CEN/TS 45545-2. Dla wielu urządzeń należy przestrzegać wyma-
gania co do konieczności zachowania odstępów dla wnętrz znajdujących się w grupie 
elementów niewyszczególnionych. 
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Pierwsze kroki

Urządzenie to działa w oparciu o system operacyjny firmy Westermo (WeOS), zawie-
rający szereg narzędzi zarządzania, które można wykorzystać w celu konfiguracji 
urządzenia.
•  Narzędzie konfiguracyjne IPConfig tool 
 Domyślnie zainstalowane narzędzie stosowane do wykrywania przyłączonych urzą-

dzeń Westermo.
•  Web
 Konfiguracja urządzenia z poziomu przeglądarki internetowej. 
•  CLI
 Konfiguracja urządzenia z poziomu interfejsu z wierszem poleceń.
 
Jeśli komputer znajduje się w tej samej podsieci co switch, użytkownik może skorzy-
stać z przeglądarki internetowej w celu skonfigurowania urządzenia. Za pomocą tej 
opcji można skonfigurować większość dostępnych funkcji. 
 
W celu dostępu do zaawansowanych ustawień sieciowych i uzyskania dodatkowych 
informacji diagnostycznych, należy zastosować interfejs CLI. Szczegółowa dokumen-
tacja dostępna jest w rozdziale „Zarządzanie narzędziem wiersza komend” w instrukcji 
WeOS.
Domyślne ustawienia  Adres IP:  192.168.2.200 
 Maska sieci:  255.255.255.0 
 Brama:  wył. 
  
Uwaga! W przypadku wątpliwości co do podsieci proszę skonsultować się z admini-
stratorem sieci.

Konfiguracja
Konfiguracja urządzenia za pomocą przeglądarki internetowej
Urządzenie można z łatwością skonfigurować z poziomu przeglądarki internetowej. 
W przeglądarce należy wpisać adres http://192.168.2.200. Zostanie wyświetlony ekran 
logowania z prośbą o wprowadzenie nazwy oraz hasła, które są następujące:
Nazwa użytkownika: admin
Hasło: westermo
Po zalogowaniu się, można użyć wbudowanej funkcji pomocy rozległe opisującej 
wszystkie opcje konfiguracyjne. Dwa wspólne zadania dostępne podczas konfiguracji 
nowego switcha są następujące: przypisanie odpowiednich ustawień IP oraz zmiana 
hasła konta administratora. 
Hasło może mieć maksymalnie 64 znaków i powinno składać się ze standardowych 
znaków  ASCII (ASCII33-126), „Spacja” nie jest prawidłowym znakiem dostępnym w 
polu hasła.
Uwaga! Narzędzie IP Config powinno posiadać wersję 10.4 lub wyższą. 
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Dokumenty odniesienia

Typ Opis Numer dokumentu

Instrukcja zarządzania Instrukcja zarządzania 
Westermo OS

6101-3201

Przywracanie ustawień fabrycznych
Istnieje możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych za pomocą dwóch standardo-
wych przewodów Ethernet M12.
1.  Wyłączyć przełącznik i odłączyć wszystkie przewody Ethernet.
2.  Podłączyć jeden przewód Ethernet pomiędzy portami Ethernet X1 i X6 oraz 

pozostałe pomiędzy portami Ethernet X2 i X5. Porty muszą być podłączone bez-
pośrednio za pomocą przewodu Ethernet, tj. nie za pośrednictwem koncentratora 
lub switcha. Należy użyć prostego kabla – nie kabla krosowego – w momencie 
podłączania do portów.    

3.  Włączyć urządzenie.
4.  Poczekać aż urządzenie się uruchomi. Zwrócić uwagę na kolor diody LED. Powinna 

świecić się na czerwono. Migająca dioda oznacza, że urządzenie jest gotowe do 
pracy i można rozpocząć przywracanie ustawień fabrycznych. 

 
W tym momencie, użytkownik ma wybór pomiędzy przywróceniem ustawień a pomi-
nięciem tej opcji i uruchomieniem urządzenia w normalny sposób. 
•  Kontynuacja przywracania ustawień:
 Potwierdzić chęć kontynuacji poprzez odłączenie przewodu Ethernet. Włączona 

dioda LED przestanie migać. Wskazuje to na inicjalizację procesu przywracania 
ustawień fabrycznych*, urządzenie uruchomi się ponownie z ustawieniami fabrycz-
nymi. Po załadowaniu się, dioda zaświeci się na zielono, co będzie oznaczało 
gotowość urządzenia do użycia. 

•  Pominięcie przywracania ustawień: 
 W celu pominięcia tego procesu, należy odczekać przez około 30 sekund (po tym 

jak włączona diodę led zacznie migać na czerwono) bez odłączania przewodów 
Ethernet. Switch uruchomi się w normalnie z istniejącymi ustawieniami.

* Uwaga Nie należy wyłączać urządzenia w trakcie przywracania ustawień fabrycz-
nych.
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Wymiary

Wymiary urządzenia podano w milimetrach.
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Westermo Teleindustri AB posiada dystrybutorów w kilku krajach.  
Prosimy o kontakt w celu otrzymania szczegółowych informacji.

Westermo • SE-640 40 Stora Sundby, Szwecja 
Tel +46 16 42 80 00 Fax +46 16 42 80 01 

E-mail: info@westermo.com 
www.westermo.com

Szwecja
Westermo Data Communications 
Svalgången 1, Vallbyinstitutet, 724 81 Västerås 
Tel: +46 (0) 21 548 08 00 • Fax: (0) 21 35 18 50 
info.sverige@westermo.se • www.westermo.se
Wielka Brytania
Westermo Data Communications 
Talisman Business Centre 
Duncan Road, Park Gate, Southampton. SO31 7GA 
Tel: +44 (0) 1489 580 585 • Fax: +44 (0) 1489 580 586 
sales@westermo.co.uk • www.westermo.co.uk
Niemcy
Westermo Data Communications  
Goethe Strasse 67 
DE-68753 Waghäusel 
Tel: +49 (0) 7254 95400-0 • Fax: +49 (0) 7254-
95400-9 
info@westermo.de • www.westermo.de
Austria
Westermo Data Communications  
Tel: +43 (0) 72030 3920 • Fax: +43 (0) 2235 86131 
info@westermo.at • www.westermo.at
Francja
Westermo Data Communications 
Bat. A, 9 Chemin de Chilly 
FR-91160 Champlan 
Tel: +33 1 69 10 21 00 • Fax: +33 1 69 10 21 01 
infos@westermo.fr • www.westermo.fr

Amerika Północna
Westermo Data Communications  
939 N. Plum Grove Road, Suite F,  
IL 60173 Schaumburg, USA 
Tel: +1 847 619 6068 • Fax: +1 847 619 66 74 
info@westermo.com • www.westermo.com 
Singapur
Westermo Data Communications 
84 Genting Lane #07-03  
Cityneon Design Centre 
Singapore 349584 
Tel: +65 6743 9801 • Fax: +65 6745 0670 
sales@westermo.com.sg • www.westermo.com
Malezja
Westermo Data Communications 
84 Genting Lane #07-03, 
Cityneon Design Centre,  
Singapore 349584 
Tel : +6 012 2781156 • Fax : +603 8062 7467 
chinleong.teh@westermo.com.sg • www.westermo.
com.sg
Chiny
Westermo Data Communications 
2F Building B 
No.1618 Yishan Road 
Shanghai 201103 
Tel: +86 21 6145 0400 • Fax: +86 21 6145 0499 
sales.cn@westermo.com • www.cn.westermo.com 

Punkty Sprzedaży:

Jarek
Tekst maszynowy
www.tekniska.pl

Jarek
Tekst maszynowy

Jarek
Tekst maszynowy

Jarek
Tekst maszynowy

http://tekniska.pl/



