
RedFox-seria 7528

Wysoka wydajność i elastyczność w konfiguracji
 • Przepustowość dla dużych sieci i wysokie wymagania  

dotyczące pasma
 • 4 porty SFP 10 Gbit/s (uplink) + porty miedziane
 • Zaawansowane funkcjonalności systemu WeOS

Zaprojektowany dla wymagających aplikacji o znaczeniu  
krytycznym
 • Szeroki zakres dopuszczeń: przemysłowych,  

kolejowych przytorowych i morskich
 • Testy typu i certyfikaty w niezależnych laboratoriach
 • Wysoki poziom izolacji między interfejsami

Solidny i niezawodny o długiej żywotności
 • Wyjątkowo wytrzymała całkowicie metalowa obudowa  

(IP40, bez wentylatora)
 • Wiodący w swojej klasie współczynnik MTBF
 • Temperatura pracy -40 do +70°C,  

bez otworów wentylacyjnych
Unikalne, przyszłościowe rozwiązanie dla sieci przemysłowych
 • Zgodne z funkcjami cyberbezpieczeństwa
 • Rozbudowany zestaw protokołów i funkcji
 • Łatwy w obsłudze
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19” Zarządzalny 10-Gigabitowy przełącznik Ethernet

Przemysłowy przełącznik Ethernet RedFox-7528 został 
zaprojektowany jako „koń roboczy” zapewniający wydajność 
i niezawodność dziś i przez wiele lat. W dzisiejszym świecie 
wiele aplikacji łączy dane, głos i wideo, co w rezultacie wymaga 
zapewnienia odpowiedniej wydajności i niezawodności.  
Wysokowydajne przemysłowe przełączniki Ethernet RedFox-7528 
stanowią idealne rozwiązanie dla dużych sieci przemysłowych.
 
RedFox-7528 jest przeznaczony do 19’’ szaf zgodnie ze standardem 
ETSI, dzięki czemu nadaje się do zastosowania w serwerowniach 
oraz w szafach montowanych wzdłuż przytorowych instalacji 
kolejowych. Oprócz niezwykle wytrzymałej, całkowicie 
metalowej obudowy (IP40, bez wentylatora) jest wyposażony  
w konfigurowalne styki sygnalizacyjne błędów We/Wy,  
co czyni go idealnym do łatwej instalacji i monitorowania  
w zastosowaniach przemysłowych.
 
Dla zapewnienia długiej żywotności i wiodącego na rynku 
współczynnika MTBF stosowane są wyłącznie komponenty klasy 
przemysłowej. Ponadto przełączniki są odporne na ciągłe wibracje, 
ekstremalne temperatury i wymagające środowiska elektryczne.  
 
 

RedFox-7528 został przetestowany zarówno przez Westermo jak 
i przez zewnętrzne laboratoria testowe, aby spełnić wymagania 
wielu norm dotyczących: kompatybilności elektromagnetycznej 
EMC, izolacji, wibracji i wstrząsów, a wszystko to na najwyższych 
poziomach odpowiednich dla ciężkich środowisk przemysłowych 
i kolejowych instalacji przytorowych.
 
Obsługiwane przez WeOS, sieciowy system operacyjny 
Westermo, przełączniki są elastyczne, bogate w funkcje oraz łatwe  
w instalacji i konfiguracji. WeOS został opracowany, aby umożliwić 
wieloplatformowe, nowoczesne rozwiązania oraz zapewnić 
elastyczność sieci i niezawodne działanie dzięki m.in. protokołowi 
pierścieniowemu FRNT z bardzo szybką rekonfiguracją sieci. 
 
Zapewnienie bezpieczeństwa przemysłowych sieci 
teleinformatycznych ma ogromne znaczenie, zwłaszcza  
w obliczu coraz bardziej wyrafinowanego charakteru 
cyberataków. Aby zmniejszyć ryzyko i zwiększyć cyberodporność, 
RedFox-7528 ma rozbudowany zestaw zaawansowanych 
funkcji cyberbezpieczeństwa. Można je wykorzystać  
do budowy sieci zgodnie z normą IEC 62443, która określa 
wymagania bezpieczeństwa technicznego dla elementów sieci 
teleinformatycznej.

EN 50121-4
Railway Trackside

EN 61000-6-2
Industrial Immunity

EN 61000-6-4
Industrial Emission



Rysunek wymiarowy

Wymiary (szer. x wys. x gł.) 482.4 x 43 x 258 mm (18.99 x 0.12 x 10.16 inches)
Obudowa metalowa

Waga 3.8 kg

Dane techniczne

Interfejsy                                                                     
Porty SFP+ 4 x 10 Gbit/s
Porty miedziane RJ-45 12 x 10/100/1000 Mbit/s, Ethernet TX

Porty SFP 12 x 100/1000 Mbit/s

Port konsolowy 1 x micro USB

Mikro SD 1 x Secure Digital 2.0

Cyfrowe I/O (1 x DI, 1 x DO) 2 x złącza śrubowe (5 pinów)
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Specyfikacja: RedFox-seria 7528



Warunki środowiskowe

Zakres temperatur  
(podczas pracy) -40 do +70 °C (-40 do +158 °F)a

Zakres temperatur 
(przechowywanie/transport) -40 do +85 °C (-40 do +185 °F)

Stopień ochrony IP40
Wilgotność (podczas pracy)               5-95% wilgotność względna
Gazy korozyjne  IEC 60068-2-60, metoda 3, ISA-S71.04 klasa G3 
Wysokość  2000 mA/80 kPa

Zgodność z normami

Kompatybilność 
elektromagnetyczna - EMC

EN/IEC 61000-6-2, Immunity industrial environments
EN/IEC 61000-6-4, Emission industrial environments
FCC Part 15.105 class A

Normy kolejowe przytorowe EN 50121-4/IEC 62236-4, Railway and telecommunications apparatus

Normy bezpieczeństwa EN/IEC/UL 62368-1, Safety Requirements for audio/video, information and communication
technology equipment (pending)

Właściwości przełącznika

Ilość VLAN         64
Kolejki priorytetowe    8

Napięcie zasilania 24 do 48 VDC
Napięcie robocze 18 do 60 VDC

Prąd znamionowy 1.39 A dla 24 VDC
0.68 A dla 48 VDC

Podwójne wejście zasilania tak

Izolacja galwaniczna do wszystkich portów

Parametry zasilania

a w zależności od typu transceivera SFP+

Telcordia 763 000 godzin
MIL-HDBK 217F 371 000 godzin

MTBF
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Kod zamówienia

3641-4540 RedFox-7528-F4G10-F12G-T12G-LV

Gwarancja

Ważność    5 lat

Akcesoria

3125-0150 PS-60, zasilacz sieciowy na szynę DIN
Transceivery  
10 Gbit/1 Gbit/100 Mbit https://tekniska.pl/produkty-kategorie/transceiver-sfp/

Oprogramowanie

WeOS WeOS 5; https://tekniska.pl/produkty/weos/
WeConfig https://tekniska.pl/produkty/weconfig/
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Niezawodność i wysoka dostępność 
FRNTv0 ring topologies (rings, ring coupling and horseshoe topologies), IEEE 802.1D/802.1w (RSTP), IEEE 802.1AX/802.3ad Link
Aggregation (LACP and Static), IEC 62439-2 Media Redundancy Protocol (MRP; single instance or dual instances at MRP mastera

Przełączanie w warstwie 2 
IEEE 802.1D MAC Bridges, IEEE 802.1Q Static VLAN and VLAN Tagging, IEEE 802.1AB LLDP, IGMPv1/v2/v3 Snooping, Static Multi-
cast MAC filters
QoS warstwy 2 
IEEE 802.1p Class of Service with flexible classification (VLAN tag priority, IP DSCP/ToS, Port ID), Ingress and Egress Rate limiting
Usługi IP Host 
Static IP Address, DHCP Client, DNS Client, DDNS, ZeroConf (mDNS and SSDP), NTP Client (NTPv4), IP Interfaces (Ethernet, VLAN,
Loopback and Blackhole)
Serwery sieciowe
DHCP Server (including options 1, 3, 6, 7, 12, 15, 42, 61 and 82), DHCP Relay Agent (including options 54 and 82), DNS Proxy Server
(DNS forwarder and Host records), NTP server (NTPv4), IEEE 1588/PTP Transparent Clock (including Power Profile v1/v2)b

Narzędzia zarządzania 
Westermo configuration tool WeConfig, Web interface (HTTP and HTTPS), Command Line Interface (CLI) via console port, SSHv2
and Telnet, Local and Central Authentication (RADIUS/TACACS+), Role Based Access Control (RBAC), Password Compliance Policy,
SNMPv1/v2c/v3, Secure Copy (SCP) for remote file upload and download, Local file management (via HTTP, FTP, TFTP and SCP),
Load/save files from/to external memory, Configuration and Deployment using external memory, Tech support button, Flexible 
alarm and event handling system, RFC5424/RFC3164 Syslog (log files and remote syslog server), Port monitoring
Wsparcie dla SNMP MIB (tryb: read-only) 
RFC 1213 MIB-2, RFC 2819 RMON MIB, RFC 2863 Interface MIB, RFC 3433 Entity Sensor MIB, RFC 3635 Ether-like Interface MIB,
RFC 4133 Entity MIB, RFC 4188 Bridge MIB, RFC 4318 RSTP MIB, RFC4363 Q-BRIDGE MIB, RFC 4836 MAU MIB,  
IEEE 802.1AB LLDP MIB, IEEE 802.1AX LAG MIB, IEC 62439-2 MRP MIB, WESTERMO-DDM MIB (SFP), WESTERMO-EVENT MIB,  
WESTERMO-FRNT MIB, WESTERMO-INTERFACE MIB, WESTERMO-TCN MIB

a dostępne jako funkcja dodatkowa. Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym Westermo, aby zakupić licencję na ten produkt.

Specyfikacja: WeOS 5

System operacyjny WeOS w najnowszej wersji został opracowany 
przez Westermo dla aktualnych jak i przyszłych produktów  
z zastosowaniem protokołu Ethernet. Oprogramowanie dzięki 
obsłudze warstwy 2 i 3 modelu OSI, pozwala na tworzenie złożonych 
sieci pierścieniowych z zaawansowanymi rozwiązaniami routingu. 
WeOS nie tylko umożliwia rozwiązanie trudnych bieżących 
problemów sieciowych, ale również w przyszłości implementacje 
w pełni kompatybilnych rozwiązań.
 
Westermo ma wieloletnie doświadczenie w dostarczaniu i rozwoju 
produktów przeznaczonych do zastosowań przemysłowych. 
Funkcjonalność i łatwa obsługa są ważnym elementem 
wszystkich sieciowych rozwiązań Westermo.
 

Jeden spójny system operacyjny WeOS dla wszystkich urządzeń 
ethernetowych Westermo, ułatwia instalację, bieżącą obsługę 
poszczególnych urządzeń, jak i utrzymanie całych sieci. Jeśli 
użytkownik jest zaznajomiony z produktem Westermo, jego 
wiedza może być łatwo stosowana przy korzystaniu z pozostałych 
urządzeń. 
 
Za pomocą przeglądarki internetowej możliwa jest konfiguracja 
wielu funkcji, natomiast użycie wiersza poleceń (CLI) pozwala 
wdrażać zaawansowane rozwiązania. 

WeOS standard - protokoły i funkcjonalności warstwy 2

b z wyjątkiem portów 10 Gbit
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