
L110-F2G to 10 portowy przełącznik wyposażony w zaawansowane funkcje przełączania w warstwie 
drugiej, zaprojektowany do aplikacji przemysłowych pracujących w skrajnie trudnych warunkach. 
Posiada osiem portów 10/100/BaseTX oraz dwa Gigabitowe porty SFP obsługujące wiele rodzajów 
transceiver’ów. W celu zapewnienia maksymalnej elastyczności sieci przełącznik zapewnia obsługę 
protokołów STP (Spanning Tree Protocol), RSTP (Rapid STP) i jedynego w swoim rodzaju protokołu 
rekonfiguracji ringu Westermo FRNT (Fast Recovery of Network Topology). Jest to aktualnie najszybszy 
na rynku protokół rekonfigurujący duże sieci. W przypadku awarii połączenia lub sprzętu FRNT zapewnia 
rekonfigurację sieci złożonej nawet z 200 przełączników w czasie poniżej 20ms, niezależnie od obciążenia 
sieci. Ponadto protokoły STP/ RSTP i FRNT mogą pracować razem dzięki czemu przy tworzeniu 
redundantnych sieci L110-F2G może współpracować z urządzeniami innych producentów. Obsługa do 
64 VLAN’ów (Virtual LAN) zwiększa bezpieczeństwo sieci, pozwala na efektywniejsze wykorzystanie 
zasobów i ułatwia zarządzanie siecią. VLAN’y mogą być przypisywane do poszczególnych portów  
i konfigurowane centralnie. Przełącznik L110-F2G obsługuje protokół IGMPv2/v3 snooping (Internet 
Group Management Protocol), który dzięki technikom filtrowania pozwala na optymalne wykorzystanie 
przepustowości w ringu. Jest to szczególnie przydatne w aplikacjach przesyłających strumienie video.

System operacyjny WeOS został opracowany przez Westermo w celu zapewnienia jednolitych, 
nowoczesnych rozwiązań dla różnych platform sprzętowych. WeOS zapewnia między innymi bardzo 
szybką rekonfigurację ringu, na poziomie 20ms, nawet w mocno obciążonych sieciach wykorzystywanych
do transmisji video lub Ethernet/IP. Więcej informacji na temat systemu WeOS można znaleźć w jego
karcie katalogowej.

L110-F2G
Zarządzalny przełącznik Ethernet

• Przemysłowy, zarządzalny przełącznik dla trudnych środowisk pracy
• Obsługa różnych transceiver’ów (100Mbit lub 1 Gbit)
• Ethernet czasu rzeczywistego
• Specyfikacja przemysłowa
• Metalowa obudowa
• IP40
• Szeroki zakres temperatury pracy –40°C do +70°C
• Szeroki zakres napięcia zasilającego 19 do 60 VDC
• Brak części ruchomych i kondensatorów elektrolitycznych
• Niski pobór mocy
• Redundantne zasilanie z zabezpieczeniem przed odwrotną polaryzacją
• Wysoki współczynnik niezawodności MTBF
• VLAN, FRNT, STP/RSTP, IGMP Snooping, QoS , SNMP, SSH, DHCP client, DDNS
• Konfigurowalne wyjście alarmowe
• Konfiguracja przez przeglądarkę lub konsolę CLI
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