
      
 
 
 

"VIP portos", gigabites ipari Ethernet switch-ek az ADANTECH-től 
 

 
 
Az ADVANTECH által kifejlesztett új, EKI-3000 sorozatú, nagysebességű (gigabites), 
intelligens ipari Ethernet switch-ek egy teljesen új és izgalmas, úttörő megoldással 
rendelkeznek: ez pedig a beállítható prioritású("VIP") portok (IEEE 802.1p QoS) 
megjelenése.  
 
Ezeknél a switch-eknél a prioritás-portokon folyó forgalom – akár a hátrább sorolt portok 
ideiglenes blokkolása árán is – elsőbbséget élvez, így a hátrább sorolt portok forgalma nem 
tudja csökkenti a kiemelt portok sebességét. Ez különösen hasznos lehet pl. video jeleknél, 
média alkalmazásoknál, de számtalan más helyen is. 
 
Az EKI-3000 sorozatú switch-ek további kiemelkedő jellemzői: 
- a szervizelést jelentős mértékben leegyszerűsítő, beépített intelligens hibajelző, 

ön-diagnosztikai és hálózat-diagnosztikai ("Loop detection") funkciók, 
- úgynevezett „zöld” energia felvétel (IEEE802.3az):  a készülék érzékeli az egyes 

kapcsolatok minőségét és a hálózati vezetékek hosszát, és a teljesítmény-felvételt ennek 
megfelelően akár 50%-al is lecsökkenti. Ez nem csak környezetkímélő és energia-
takarékossági szempontok miatt lehet érdekes, hanem a lecsökkent disszipáció révén 
nagyon hasznos lehet olyankor is, amikor nagyszámú készüléket kell kis helyen 
összezsúfolnunk. 

Egyéb jellemzők: 
- 12 ~ 48 ( effektíve 8.4~52.4) VDC redundáns (dual) tápellátás, 
- az ipari Ethernet modulokra jellemző robusztus ipari műanyag ház (IP40 minősítés), 
- -10°~ +60°C működési hőmérséklettartomány, 
- 5 év gyári garancia! 
 
Azokra az alkalmazásokra, ahol a gigabites sebességre nincs szükség, a hasonló alapvető 
funkciókkal rendelkező, de alacsonyabb áru, EKI-3525 és EKI-3528, 100Mbps-es modellek 
állnak rendelkezésre.  
 



      
 
 
 

Megjegyzés: Az egyéb hasonló konkurens termékekkel (MOXA, Hirschman) összevetve meg 
kell állapítani, hogy az Advantech EKI-3000 sorozatú készülékek több kedvezőbb 
tulajdonsággal rendelkeznek (VIP port, ön-diagnosztika, szélesebb tápfeszültség tartomány, 
"zöld" energia-takarékosság) és emellett még az áruk is kedvezőbb.  
 
Az EKI-3000 sorozat tagjai: 
- EKI-3525 /EKI-3528 :--  5/8-portos 10/100 Mbps ipari Ethernet switch, 
- EKI-3525M / EKI-3525S – 4* 10/100Mbps + 1*100FX Multi-módusú /Single-módusú 

optikai szálas ipari Ethernet switch, 
- EKI-3725 / EKI-3728 – 5/8-portos Gigabites ipari Ethernet switch, 
- EKI-3541M / EKI-3541S – Ethernet / Multi-módusú /Single-módusú SC típusú optikai szál 

ipari média átalakító. 
 
További információk, tanácsadás és rendelés:  
 
www.advantechpc.hu , www.ipcr.hu,  
 
e-mail: info@ipcr.hu, Tel.: 06-30-7421005 
 
Műszaki adatlapok és használati utasítások: >>itt 
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