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Niniejszy przewodnik jest przeznaczony dla wykwalifikowanego instalatora odpowiedzialnego za instalację 
przełączników Cisco Catalyst IE3x00 Rugged Series. Zakładamy, że znasz pojęcia i terminologię sieci Ethernet i 
sieci lokalnych. 

 
 
 

Niniejszy przewodnik dokumentuje funkcje sprzętowe przełączników Cisco Catalyst IE3x00 Rugged 
Switch. Opisano w nim właściwości fizyczne i wydajnościowe każdego przełącznika, wyjaśniono, jak 
zainstalować przełącznik i przedstawiono informacje dotyczące rozwiązywania problemów. 

 
 
 

W tym dokumencie użyto następujących konwencji i symboli dla notatek, przestrog i ostrzeżeń. 
 
 

Oznacza, że czytelnik wziąć pod uwagę. Notatki zawierają pomocne sugestie lub odniesienia do 
materiałów nieuwzwiązanych w niniejszej instrukcji. 

 

 
 

Oznacza, że czytelnik należy zachować ostrożność. W takiej sytuacji możesz zrobić coś, co może 
spowodować uszkodzenie sprzętu lub utratę danych. 

 

 
 

Ten symbol ostrzegawczy oznacza niebezpieczeństwo. Znajdujesz się w sytuacji, która może spowodować 
obrażenia ciała. Zanim zaczniesz pracować nad jakimkolwiek sprzętem, należy pamiętać o zagrożeniach 
związanych z obwodami elektrycznymi i zapoznać się ze standardowymi praktykami zapobiegania 
wypadkom. Użyj numeru instrukcji podanego na końcu każdego ostrzeżenia, aby znaleźć jego tłumaczenie 
w przetłumaczonych ostrzeżeniach dotyczących bezpieczeństwa dołączonych do tego urządzenia. 
Oświadczenie 1071 

 
 

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa dla tego produktu są tłumaczone na kilka języków w informacji o 
zgodności z przepisami i bezpieczeństwie w celu uzyskania informacji dotyczących zgodności z przepisami i 
bezpieczeństwa dla przełączników serii Cisco Catalyst IE3400 heavy duty, dostarczanych z produktem. 
Oświadczenia regulacyjne EMC są również zawarte w tym przewodniku. 

 
Uwaga:  Zestaw dokumentacji dla tego produktu stara się używać języka wolnego od uprzedzeń. Do celów 
niniejszego zestawu dokumentacji wolny od uprzedzeń definiuje się jako język, który nie oznacza dyskryminacji ze 
względu na wiek, niepełnosprawność, płeć, tożsamość rasową, tożsamość etniczną, orientację seksualną, status 
społeczno-ekonomiczny i przekrojowość. Wyjątki mogą być obecne w dokumentacji ze względu na język, który 
jest zakodowany na stałe w interfejsach użytkownika oprogramowania produktu, język używany na podstawie 
dokumentacji RFP lub język, który jest używany przez produkt innej firmy, do którego istnieje odwołanie. 
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Publikacje pokrewne 
Przed zainstalowaniem, skonfigurowaniem lub uaktualnieniem przełącznika zapoznaj się z 
informacjami o wersji na Cisco.com, aby uzyskać najnowsze informacje. 

Dokumenty te zawierają pełne informacje na temat przełącznika i są dostępne na Cisco.com: 

• Informacje dotyczące zgodności z przepisami i bezpieczeństwa przełącznika Cisco IE 3X00 

• Informacje o wersji przełącznika Cisco IE 3X00 

• Przewodnik konfiguracji oprogramowania przełącznika Cisco IE 3X00 

• Pomoc online WebUI (dostępna na przełączniku) 
 

Te dokumenty macierzy zgodności są dostępne w tej Cisco.com witrynie: 

• Matryca zgodności modułów nadawczo-odbiorcze Cisco Gigabit Ethernet 

(nie do zamówienia, ale dostępne na Cisco.com) 

• Macedoszka kompatybilności modułów z małą obudowie w formie 

(nie do zamówienia, ale dostępne na Cisco.com) 

przedm
owa Publikacje pokrewne 
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Przegląd produktów 
• Przegląd produktów, na stronie 1 

 
Przegląd produktów 

Przełącznik Cisco® Industrial Ethernet (IE) 3X00 Rugged Series Switch to najnowszy dodatek do naszych 
wzmocnionych platform przełączających i zapewnia doskonałe przełączanie o wysokiej przepustowości i 
sprawdzonefunkcje routingu Cisco IOS® oprogramowanie w środowiskach przemysłowych. Seria Catalyst 
IE3x00 Rugged zapewnia wysoce bezpieczny dostęp i wiodącą w branży konwergencję dzięki protokołowi 
Cisco Resilient Ethernet Protocol (REP) i jest odporna na ekstremalne środowiska, przy jednoczesnym 
zachowaniu ogólnych wymagań dotyczących projektowania, zgodności i wydajności sieci IT. 

Przełącznik serii Catalyst IE3x00 jest idealny do zastosowań przemysłowych ethernetowych, w których 
wymagane są produkty hartowane, w tym automatyzacji fabryki, kontroli energii i procesu, inteligentnych 
systemów transportowych (ITS), zakładów naftowych i gazowych, programów nadzoru miejskiego i górnictwa. 
Dzięki lepszej ogólnej wydajności, większej przepustowości, bogatszemu zestawowi funkcji i ulepszonemu 
sprzętowi przełącznik cisco Catalyst IE3x00 z serii Rugged uzupełnia obecną ofertę przemysłowych 
przełączników przemysłowych Cisco. 

Przełącznik Cisco Catalyst IE3x00 Rugged Series Switch można łatwo zainstalować w sieci. Dzięki 
Przyjazny dla użytkownika interfejs internetowy Web, przełącznik Cisco Catalyst IE3x00 Rugged Series 
Switch zapewnia łatwą konfigurację po wyjęciu z pudełka i uproszczoną możliwość zarządzania 
operacyjnego w celu zapewnienia zaawansowanych usług bezpieczeństwa, danych, wideo i głosowych w 
sieciach przemysłowych. 

 
Modele przełączników 

 

 Domyślny poziom 
licencji1 

opis 

IE-3200-8T2S-E Podstawowe informacje o 
sieci 

8 portów Gigabit Ethernet 10/100/1000 RJ45, 2 
porty światłowodowe 100/1000 SFP, inne niż PoE 

IE-3200-8P2S-E Podstawowe informacje o 
sieci 

8 gigabitowych portów Ethernet 10/100/1000 
PoE/PoE+, 2 porty oparte na światłowodach 
100/1000 SFP; Budżet mocy PoE 240W 

IE-3300-8T2S-E Podstawowe informacje o 
sieci 

8 portów Gigabit Ethernet 10/100/1000 RJ45, 2 
porty światłowodowe 100/1000 SFP, inne niż PoE 

 
R O Z D Z I A Ł  1 
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 Domyślny poziom 
licencji1 

opis 

IE-3300-8P2S-E Podstawowe informacje o 
sieci 

8 gigabitowych portów Ethernet 10/100/1000 
PoE/PoE+, 2 porty oparte na światłowodach 
100/1000 SFP; Budżet mocy PoE 360W (w tym 
moduł rozszerzeń) 

IE-3300-8T2S-A Przewaga sieci 8 portów Gigabit Ethernet 10/100/1000 RJ45, 2 
porty światłowodowe 100/1000 SFP, inne niż PoE 

IE-3300-8P2S-A Przewaga sieci 8 gigabitowych portów Ethernet 10/100/1000 
PoE/PoE+, 2 porty oparte na światłowodach 
100/1000 SFP; Budżet mocy PoE 360W (w tym 
moduł rozszerzeń) 

IE-3300-8T2X-A Przewaga sieci 8 portów Gigabit Ethernet 10/100/1000 RJ45, 2 
porty światłowodowe 1/10 Gigabit Ethernet oparte 
na SFP, inne niż PoE 

IE-3300-8T2X-E Podstawowe informacje o 
sieci 

8 portów Gigabit Ethernet 10/100/1000 RJ45, 2 
porty światłowodowe 1/10 Gigabit Ethernet oparte 
na SFP, inne niż PoE 

IE-3300-8U2X-A Przewaga sieci 8 GE Miedź (4PPoE) i 2 10G SFP, Mod 

IE-3300-8U2X-E Podstawowe informacje o 
sieci 

8 GE Miedź (4PPoE) i 2 10G SFP, Mod 

IE-3400-8T2S-E Podstawowe informacje o 
sieci 

8 portów Gigabit Ethernet 10/100/1000 RJ45, 2 
porty światłowodowe 100/1000 SFP, inne niż PoE 

IE-3400-8T2S-A Przewaga sieci 8 portów Gigabit Ethernet 10/100/1000 RJ45, 2 
porty światłowodowe 100/1000 SFP, inne niż PoE 

IE-3400-8P2S-E Podstawowe informacje o 
sieci 

8 gigabitowych portów Ethernet 10/100/1000 
RJ45, 2 porty oparte na światłowodach 100/1000 
SFP z poe 

IE-3400-8P2S-A Przewaga sieci 8 gigabitowych portów Ethernet 10/100/1000 
RJ45, 2 porty oparte na światłowodach 100/1000 
SFP z poe 

IEM-3300-4MU= N/a Moduł rozszerzający z miedzią 4 2.5G (4PPoE) 

1 Zobacz sekcję Licencjonowanie → Tabela: Dozwolone kombinacje wtym dokumencie, aby uzyskać 
informacje na temat licencji dodatków, które można zamówić. 

 
Omówienie panelu przedniego 

Ilustracje w tej sekcji zawierają przegląd różnych komponentów dostępnych w różnych modelach 
przełączników w tej rodzinie produktów. Nie wszystkie modele są zilustrowane. 



Przegląd 
produktów Omówienie panelu 

przedniego 

Cisco Catalyst IE3x00 Wytrzymałe przełączniki serii Hardware Installation 
Guide 3 

 

 

 
 
 

Rysunek 1: Cisco IE-3300-8T2S i moduł IEM-3300-16T pokazane 
 

 

 
1 

10/100/1000 
Miedziane porty 
Ethernet (porty 
downlink) 

 
7 

10/100/1000 Miedziane 
porty Ethernet (porty 
downlink) 

2 Złącze zasilania 
DC-B 8 Gniazdo karty pamięci 

flash 

3 Złącze zasilania 
DC-A 9 Gniazda 

modułów SFP 
(porty uplink) 

 
4 

10/100/1000 
Miedziane porty 
Ethernet (porty 
downlink) 

 
10 

 
Port USB mini-B 
(konsola)2 

5 Ochronne 
połączenie 
uziemienia 

11 Port konsoli RJ-45 

6 Złącze alarmowe 12 Port USB mini-typu A3 

2 Użyj śrubokręta, aby zdjąć pokrywę portu i uzyskać dostęp do portu. 
3 Użyj śrubokręta, aby zdjąć pokrywę portu i uzyskać dostęp do portu. 
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Uwaga:  Dostępne są różne konfiguracje. Nie wszystkie porty lub gniazda są obecne we wszystkich konfiguracjach. 

 

Porty 1G SFP/ 10G SFP+ (łącza nadrzędne) 
W zależności od modelu przełącznika, porty uplink obsługują optykę 1G/100M lub optykę 10G/1G. W 
przypadku korzystania z urządzenia SFP 10G port działa tylko z prędkością 1 Gb/s/10 Gb/s. 

Gniazda uplink modułu SFP IEEE 802.3u zapewniają pełną dupleks100/1000 Mb/s i 10 Gb łączności za 
pomocą kabli światłowodowych w wielu trybach (MM) lub jednomodowych (SM). Porty te wykorzystują 
moduł światłowodowy SFP, który akceptuje podwójne złącze LC. Sprawdź specyfikacje SFP dla typu i 
długości kabla. 

Aby uzyskać więcej informacji na temat modułów i kabli SFP/SFP+, zobacz Złącza modułów SFP. 
 
Porty 10/100/1000 BASE-T Downlink 

Porty 10/100/1000 Base-T można ustawić tak, aby działały w trybie 10, 100 lub 1000 Mb/s w trybie pełnego 
dupleksu lub trybu półdupleksowego. Można również ustawić te porty dla szybkości i dwustronnego 
automatycznego negocjowania zgodnie z IEEE 802.3. (Domyślnym ustawieniem jest autonegocjacja). Po 
ustawieniu do automatycznego negocjowania port wykrywa ustawienia szybkości i dupleksu podłączonego 
urządzenia i reklamuje własne możliwości. Jeśli podłączone urządzenie obsługuje również automatyczne 
negocjacje, port przełącznika negocjuje najlepsze połączenie (czyli najszybszą prędkość linii obsługiwaną przez 
oba urządzenia i transmisję w trybie pełnego dupleksu, jeśli podłączone urządzenie obsługuje go) i odpowiednio 
się konfiguruje. We wszystkich przypadkach dołączone urządzenie musi znajdować się w odległości do 100 
metrów. Ruch 100BASE-TX wymaga kabla kategorii 5. 
Ruch 10BASE-T może korzystać z kabli kategorii 3 lub 4. 

Za pomocą polecenia konfiguracji auto interfejsu mdix w interfejsie wiersza polecenia (CLI) można włączyć 
funkcję automatycznego zwrotnicy interfejsu średniego zależnego (auto-MDIX). Gdy funkcja auto-MDIX jest   
włączona, przełącznik wykrywa wymagany typ kabla dla miedzianych połączeń Ethernet i odpowiednio konfiguruje 
interfejsy. Informacje o konfiguracji tej funkcji można znaleźć w przewodniku konfiguracji oprogramowania 
przełącznika lub w poleceniu switcha. 

 
2500 portów BASE-T Downlink 

Porty 2500base-T działają w trybie 100 Mb, 1000 Mb lub 2500 Mb zamiast 10 100, 1000. Można również 
ustawić te porty dla szybkości i dwustronnego automatycznego negocjowania zgodnie z IEEE 802.3. 
(Domyślnym ustawieniem jest autonegocjacja). Po ustawieniu do automatycznego negocjowania port 
wykrywa ustawienia szybkości i dupleksu podłączonego urządzenia i reklamuje własne możliwości. Jeśli 
podłączone urządzenie obsługuje również automatyczne negocjacje, port przełącznika negocjuje najlepsze 
połączenie (czyli najszybszą prędkość linii obsługiwaną przez oba urządzenia i transmisję w trybie pełnego 
dupleksu, jeśli podłączone urządzenie obsługuje go) i odpowiednio się konfiguruje. We wszystkich 
przypadkach dołączone urządzenie musi znajdować się w odległości do 100 metrów. Multigig downlinks 
wymagają kabli kategorii 5e. Ruch 100BASE-TX wymaga kabla kategorii 5. Ruch 10BASE-T może 
korzystać z kabli kategorii 3 lub 4. 

Za pomocą polecenia konfiguracji auto interfejsu mdix w interfejsie wiersza polecenia (CLI) można włączyć 
funkcję automatycznego zwrotnicy interfejsu średniego zależnego (auto-MDIX). Gdy funkcja auto-MDIX jest 
włączona, przełącznik wykrywa wymagany typ kabla dla miedzianych połączeń Ethernet i odpowiednio 
konfiguruje interfejsy. Informacje o konfiguracji tej funkcji można znaleźć w przewodniku konfiguracji 
oprogramowania przełącznika lub w poleceniu switcha. 

 
Porty downlink modułu SFP 100/1000 Mb/s (tylko w modułach rozszerzeń) 

Moduły rozszerzeń obsługujące interfejsy SFP obsługują prędkości SFP 100 Mb i 1000 Mb. 
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Gniazda downlink modułu SFP 100/1000 Mb/s zapewniają łączność w trybie pełnego dupleksu 100/1000 Mb/s 
wielomodowych (MM) kabli światłowodowych lub jednomodowych (SM). Porty te wykorzystują moduł 
światłowodowy SFP, który akceptuje podwójne złącze LC. Sprawdź specyfikacje SFP dla typu i długości kabla. 

 
Porty zarządzania 

Przełącznik można podłączyć do komputera z systemem Microsoft Windows lub do serwera terminali za 
pośrednictwem portu konsoli RJ-45 lub portu konsoli USB mini-B, zwanego również portem konsoli USB-mini. 
Te porty używają następujących złączy: 

• Port konsoli RJ-45 wykorzystuje żeński kabel RJ-45-to-DB-9. 

• Port konsoli USB-mini (5-stykowe złącze) wykorzystuje kabel USB typu A-to-5-pin mini-type B. 
 

Szybkość interfejsu konsoli USB-mini jest taka sama jak szybkość interfejsu konsoli RJ-45. 

Aby korzystać z portu konsoli USB-mini, należy zainstalować sterownik urządzenia USB systemu 
Windows na urządzeniu podłączonym do portu konsoli USB-mini z systemem Microsoft Windows. 

W przypadku sterownika urządzenia USB z systemem Windows podłączenie i odłączenie kabla USB od 
portu konsoli nie wpływa na operacje programu Windows HyperTerminal. Mac OS X lub Linux nie 
wymagają specjalnych sterowników. 
Rysunek 2: Port USB Mini-Type B 

 

Konfigurowalny limit czasu braku aktywności ponownie aktywuje port konsoli RJ-45, jeśli port konsoli USB-mini jest 
włączony,   ale przez określony czas nie występuje żadna aktywność wejściowa. Gdy port konsoli USB-mini 
wyłączy się z powodu przeterminowania, można przywrócić jego działanie, odłączając i ponownie 
podłączając kabel USB. Informacje na temat konfigurowania interfejsu użytkownika konsoli USB-mini 
można znaleźć w przewodniku po oprogramowaniu przełącznika. 

 
Złącza zasilające 

Złącze zasilania dc 
Zasilanie prądem stałym jest podłączone do przełącznika za pośrednictwem złączy panelu przedniego. 
Przełącznik jest zasilany prądem stałym z podwójnym posuwem; dwa złącza zapewniają podstawowe i 
wtórne zasilanie prądem stałym (DC-A i DC-B). Złącza zasilania prądu stałego znajdują się w prawym 
górnym rogu przeglądu panelu przedniego, na stronie 2 na stronie 2 . Każde złącze zasilania ma wskaźnik 
stanu LED. 

Złącza zasilania przełącznika są przymocowane do obudowy przełącznika. Każde złącze zasilania ma zaciski 
śrubowe do końcowania zasilania prądem stałym. Wszystkie złącza są przymocowane do panelu przedniego 
przełącznika za pomocą dostarczonych śrub. 

Etykieta złącza zasilania znajduje się na panelu. Dodatnie połączenie zasilania prądu stałego jest 
oznaczone jako  "+", a połączenie zwrotne oznaczone jest "–" . 

Przełącznik może pracować z jednym źródłem zasilania lub z dwoma źródłami zasilania. Gdy oba źródła 
zasilania działają, przełącznik pobiera energię ze źródła PRĄDU STAŁEGO o wyższym napięciu. Jeśli jedno 
z dwóch źródeł zasilania uchyli się, drugie nadal włącza przełącznik. 
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Złącze alarmowe 
Sygnały alarmowe można podłączyć do przełącznika przez złącze alarmowe. Przełącznik obsługuje dwa 
wejścia alarmowe i jeden przekaźnik wyjścia alarmu. Złącze alarmowe znajduje się w prawym dolnym 
rogu panelu przedniego. Zobacz Omówienie   panelu przedniego na stronie 2. 

Złącze alarmowe zapewnia sześć połączeń przewodów alarmowych. Złącze jest przymocowane do panelu 
przedniego przełącznika za pomocą dostarczonych śrub. 
Rysunek 3: Złącze alarmowe 

 

Oba obwody wejściowe alarmu wykrywają, czy wejście alarmowe jest otwarte czy zamknięte. Wejścia 
alarmowe można włączyć w warunkach środowiskowych, zasilania i stanu portu. W wierszu polecenia można 
skonfigurować każde wejście alarmowe jako kontakt otwarty lub zamknięty. 

Obwód wyjściowy alarmu jest przekaźnikiem o normalnie otwartym i normalnie zamkniętym styku. Przełącznik jest 
skonfigurowany do wykrywania usterek, które są używane do zasilania cewki przekaźnika i zmiany stanu na obu 
stykach przekaźnika: normalnie otwarte styki zamykane i normalnie zamknięte styki otwarte. Przekaźnik wyjścia 
alarmu może być używany do sterowania zewnętrznym urządzeniem alarmowym, takim jak dzwonek lub 
światło. 

Instrukcje dotyczące konfigurowania przekaźników alarmowych można znaleźć w instrukcji konfiguracji 
oprogramowania przełącznika. 

 
Obsługiwane moduły SFP 

Moduły SFP są modułami SFP przełącznika Ethernet, które zapewniają połączenia z innymi urządzeniami. W 
zależności od   modelu przełącznika te moduły nadawczo-odbiorcze wymieniane w terenie zapewniają 
interfejsy uplink lub downlink. Moduły mają złącza LC do połączeń światłowodowych. 

Szczegółowe informacje na temat obsługiwanych modułów SFP można znaleźć w macierzy zgodności z urządzeniami 
Cisco Optics-to-Device.  

 

Diod
y led 

 
 
Za pomocą diod LED można monitorować stan przełącznika, aktywność i wydajność. 
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Rysunek 4: Diody LED na przełączniku Cisco Catalyst IE3x00 Rugged Switch 
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6 10/100/1000 
Copper 
Ethernet 
Downlink 
Port LED na 
module 
rozszerzeń 
(jeśli dotyczy) 

13 Dioda LED 
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7 Dioda  
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14 SFP Uplink 1 
LED 

 

Ekspresowa dioda 
LED konfiguracji 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

System LED 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USB-Mini Konsola LED 

 

Na wyświetlaczu EXPRESS Setup LED wyświetlany jest tryb konfiguracji ekspresowej dla konfiguracji 
początkowej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dioda LED systemu pokazuje, czy system odbiera zasilanie i działa prawidłowo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dioda LED konsoli USB-mini pokazuje, który port konsoli jest używany. Informacje na temat lokalizacji diod 
LED można znaleźć na stronie 6.  Jeśli podłączysz kabel do portu konsoli, przełącznik automatycznie użyje 
tego portu do komunikacji konsoli. Jeśli podłączysz dwa kable konsoli, port konsoli USB-mini ma priorytet. 

Kolor Stan instalacji 

Wył., 
(ciemny) 

Przełącznik jest skonfigurowany jako przełącznik zarządzany. 

Solidna zieleń Przełącznik działa normalnie. 

Miga na 
zielono 

Przełącznik jest w konfiguracji początkowej, w odzyskiwaniu lub początkowej konfiguracji 
jest niekompletny. 

Świeci na 
czerwono 

Nie można uruchomić początkowej konfiguracji lub odzyskiwania przełącznika, ponieważ 
nie ma dostępnego portu przełącznika, do którego można podłączyć stację zarządzającą. 
Odłącz urządzenie od portu przełącznika, a następnie naciśnij przycisk Instalacja ekspresowa. 

 

Kolor Stan systemu 

od System nie jest włączony. 

Miga na 
zielono 

Rozruch jest w toku. 

zielony System działa normalnie. 

czerwony Przełącznik nie działa prawidłowo. 
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Kolor opis 

zielon
y 

Port konsoli USB-mini jest aktywny. 

Dioda LED portu konsoli RJ-45 nie 
jest aktywna. 

od Port nie jest aktywny. 

Port konsoli RJ-45 jest aktywny. 
 

Diody LED alarmu 

Wyjście alarmu 

Dioda LED wyjścia alarmu jest ustawiana na podstawie stopnia wejścia/obiektu Alarm 
 

Kolor Stan systemu 

od Alarm OUT nie jest skonfigurowany lub przełącznik jest wyłączony. 

zielony Alarm OUT jest skonfigurowany, nie wykryto alarmu ani alarmu wejściowego wykryto z 
ważnością NONE. 

Miga na 
czerwon
o 

Alarm wejścia/obiektu wykryty z ważnością Major. 

czerwony Alarm wejściowy/obiektowy wykryty z dokładnością do ważności. 

 
Alarm IN1 i IN2 

 

Kolor Stan systemu 

od Alarm IN1 lub IN2 nie jest skonfigurowany. 

zielony Alarm IN1 lub IN2 skonfigurowany, nie wykryto 
alarmu. 

Miga na 
czerwon
o 

Wykryto duży alarm. 

czerwony Wykryto niewielki alarm. 
 

Diody LED stanu zasilania 
Przełącznik może pracować z jednym lub dwoma źródłami zasilania prądem stałym. Każde wejście DC ma 
skojarzoną diodę LED, która pokazuje stan odpowiedniego wejścia DC. Jeśli zasilanie jest obecne w 
obwodzie, dioda LED jest zielona. Jeśli zasilania nie ma, kolor diody LED zależy od konfiguracji alarmu. 
Jeśli skonfigurowano alarmy, dioda LED jest czerwona, gdy zasilania nie jest obecne; w przeciwnym razie 
dioda LED jest wyłączona. 

Jeśli przełącznik ma dwa źródła zasilania, przełącznik pobiera energię ze źródła zasilania o wyższym napięciu. 
Jeśli jedno ze źródeł prądu stałego ulegnie awarii, alternatywne źródło dc zasila przełącznik, a odpowiednia 
dioda LED stanu zasilania jest zielona. Stan zasilania nieudanego źródła kontrolera domeny jest wyłączony lub 
czerwony, w zależności od konfiguracji alarmu. 



Przegląd 
produktów Diody LED stanu 

portów 

Cisco Catalyst IE3x00 Wytrzymałe przełączniki serii Hardware Installation 
Guide 10 

 

 

 
 
 
 

Kolor Stan systemu 

zielon
y 

Zasilanie jest obecne w powiązanym obwodzie, system działa normalnie. 

od Zasilanie nie jest obecne w obwodzie lub system nie jest włączony. 

czer
won

y 

Zasilanie nie jest obecne w powiązanym obwodzie, a alarm zasilania jest skonfigurowany. 

 

 
 
 
 
Diody LED stanu 
portów 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dioda LED stanu 
PoE 

Diody LED Power A i Power B pokazują, że na przełączniku nie ma zasilania, jeśli wejście zasilania spadnie 
poniżej niskiego prawidłowego poziomu. Diody LED stanu zasilania pokazują, że moc jest obecna tylko wtedy, 
gdy napięcie na wejściu przełącznika przekracza prawidłowy poziom. 

Aby uzyskać informacje na temat kolorów zasilania LED podczas szybkiej sekwencji rozruchu, zobacz 
Sprawdzanie działania przełącznika na   stronie 41. 
 
 

Każdy port i gniazdo uplink SFP ma diodę LED stanu, jak pokazano w diodach LED, na stronie 6 i opisane poniżej. 
 

Kolor Stan systemu 

od Brak łącza. 

Solidna zieleń Link obecny. 

Miga na zielono aktywność. Port wysyła lub odbiera dane. 

Naprzemiennie bursztyn 
zielony 

Błąd łącza. Ramki błędów mogą mieć wpływ na łączność, a błędy, takie jak nadmierne 
kolizje, błędy CRC oraz błędy wyrównania i jabber, są monitorowane pod kątem 
wskazania błędu łącza. 

Lity bursztyn Port nie jest przesyłany dalej. Port został wyłączony przez zarządzanie, naruszenie 
adresu lub STP. 

Po ponownym skonfigurowaniu portu dioda LED portu może pozostać 
bursztynowa przez maksymalnie 30 sekund, podczas gdy STP sprawdza 
przełącznik pod kątem możliwych pętli. 

 
 

Diody LED PoE STATUS znajdują się na panelu przednim, obok portów PoE (modele wyposażone w 
porty PoE). Diody LED wyświetlają funkcjonalność i stan sąsiednich portów PoE. 

 

Kolor PoE Status 

od PoE jest wyłączony. Jeśli zasilane urządzenie odbiera zasilanie ze źródła zasilania 
innych niż PoE, dioda LED portu jest wyłączona, nawet jeśli zasilane urządzenie 
jest podłączone do portu przełącznika. 

zielony PoE jest włączony. Dioda LED portu jest zielona tylko wtedy, gdy port PoE 
zapewnia zasilanie. 

Naprzemiennie 
zielone i bursztynowe 

PoE jest odrzucany, ponieważ dostarczanie zasilania do zasilanego urządzenia 
przekroczy pojemność zasilania przełącznika. 
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Kolor PoE Status 

Miganie na 
pomarańczowo 

PoE jest wyłączony z powodu usterki. 

 Przestroga Niezgodne okablowanie lub zasilane urządzenia mogą 
spowodować awarię portu PoE. Do podłączenia standardowych 
telefonów IP i punktów dostępu bezprzewodowego Cisco należy używać 
wyłącznie kabli zgodnych ze standardem standardowym lub urządzeń 
zgodnych ze standardami IEEE 802.3af/at/bt. Należy usunąć kabel lub 
urządzenie, które powoduje usterkę PoE. 

bursztyn PoE dla portu jest wyłączona. (PoE jest domyślnie włączona). 

 

Karta pamięci flash 
Przełącznik obsługuje kartę pamięci flash, która umożliwia wymianę przełącznika, który uległ awarii bez 
konieczności ponownego konfigurowania nowego przełącznika. Gniazdo karty pamięci flash znajduje się z 
przodu przełącznika. Osłona chroni kartę pamięci flash i mocno utrzymuje kartę na swoim miejscu. Pokrywa jest 
zawiasowa i zamknięta śrubą zunicjową. Zapobiega to poluzowaniu karty i chroni przed wstrząsami i 
wibracjami. 

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat wkładania i wyjmowania karty pamięci flash, zobacz 
Instalowanie lub wyjmowanie   karty pamięci Flash (opcjonalnie) na stronie 19. 

Uwaga: Numer części zastępczej karty SD to SD-IE-1GB. 
 

Panel tylny 
 
 
 

 
 

nuta 

 

 
Tylny panel przełącznika ma zatrzask do montażu na szynie DIN. Zatrzask jest sprężynowy, aby przejść w dół, 
aby ustawić przełącznik na szynie DIN i powrócić do pierwotnej pozycji, aby zabezpieczyć przełącznik na 
szynie DIN. 

 
 

Przełącznik powinien być zainstalowany tylko w orientacji pionowej pokazanej w tym dokumencie. 
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Rysunek 5: Cisco Catalyst IE3x00 Wytrzymały tylny panel przełącznika 
 

 
Opcje zarządzania 

Przełącznik obsługuje następujące opcje zarządzania: 

• Interfejs użytkownika sieci Web 

Za pomocą interfejsu użytkownika sieci Web, który znajduje się w pamięci przełącznika, można 
zarządzać przełącznikami indywidualnymi i autonomicznymi. Ten interfejs internetowy oferuje 
szybką konfigurację i monitorowanie. Dostęp do interfejsu użytkownika sieci Web można uzyskać z 
dowolnego miejsca w sieci za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Aby uzyskać więcej 
informacji, zobacz pomoc online interfejsu użytkownika sieci Web. 

• Cisco IOS CLI 

Przełącznik CLI jest oparty na oprogramowaniu Cisco IOS i jest wzbogacony o obsługę funkcji 
przełączania pulpitu. Przełącznik można w pełni skonfigurować i monitorować. Dostęp do interfejsu 
wiersza polecenia można uzyskać, łącząc stację zarządzania bezpośrednio z portem zarządzania 
przełącznikami lub portem konsoli lub korzystając z usługi Telnet ze stacji zdalnego zarządzania. Aby 
uzyskać więcej informacji, zobacz odwołanie do polecenia switch na Cisco.com. 

• Zarządzanie siecią SNMP 

Można zarządzać przełącznikami ze stacji zarządzania zgodnej z SNMP, na której działają platformy takie 
jak HP OpenView lub SunNet Manager. Przełącznik obsługuje kompleksowy zestaw rozszerzeń bazy 
informacji o zarządzaniu (MIB) i cztery grupy zdalnego monitorowania (RMON). Więcej informacji można 
znaleźć w przewodniku konfiguracji oprogramowania przełącznika Cisco.com oraz dokumentacji dołączonej 
do aplikacji SNMP. 
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• Wspólny protokół przemysłowy 

Obiekty zarządzania wspólnym protokołem przemysłowym (CIP) są obsługiwane. Cisco IE 3X00 może 
być zarządzany za pomocą narzędzi do zarządzania opartych na CIP, umożliwiając użytkownikowi 
zarządzanie całym systemem automatyki przemysłowej za pomocą jednego narzędzia. 

• TIA Portal 

• TCP/IP i RT 

Ten przełącznik obsługuje PROFINET TCP/IP i RT i może być zarządzany przez 
oprogramowanie do automatyzacji firmy Siemens, takie jak KROK 7 i TIA Portal. 
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Instalacja przełącznika 
• Instalacja przełącznika, na stronie 15 

 
Instalacja przełącznika 

W tym rozdziale opisano sposób instalowania przełącznika, szybkiego sprawdzania rozruchu i podłączania 
przełącznika do innych urządzeń. Zawiera również informacje przeznaczone specjalnie dla instalacji w 
środowiskach niebezpiecznych. 

 

 
  

nuta W przypadku certyfikowanych procedur instalacji w niebezpiecznych miejscach należy zapoznać się z 
dokumentacją produktu zgodności. 

 
 

Przeczytaj te tematy i wykonaj procedury w następującej kolejności: 
 

Przygotowanie do instalacji 
Ta sekcja zawiera informacje o następujących tematach: 

 

Ostrzeżenia 
 
 
 

 
 

ostrzeże
nie 

 
 
 

 
 

ostrzeże
nie 

 
 

Ostrzeżenia te są tłumaczone na kilka języków w informacji o zgodności z przepisami i bezpieczeństwie dla 
tego przełącznika. 

 
 

Przed rozpoczęciem pracy na sprzęcie podłączonym do linii energetycznych usuń biżuterię (w tym 
pierścionki, naszyjniki i zegarki). Metalowe przedmioty nagrzewają się po podłączeniu do zasilania i podłoża 
i mogą powodować poważne oparzenia lub spawanie metalowego przedmiotu do zacisków. Oświadczenie 43 

 

 
 

Nie należy pracować w systemie ani podłączać ani odłączać kabli w okresach aktywności pioruna. 
Oświadczenie 1001 

 
 

 
R O Z D Z I A Ł  2 
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ostrzeże
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ostrzeże
nie 

 
 

 
 

ostrzeże
nie 

 
 

 
 

ostrzeże
nie 

 
 

 
 

ostrzeże
nie 

Przed wykonaniem któregokolwiek z poniższych procedur należy upewnić się, że zasilanie zostanie usunięte z 
DCcircuit. Oświadczenie 1003 

 

 
 

Przed podłączeniem systemu do źródła zasilania należy zapoznać się z instrukcją instalacji. Oświadczenie 1004 
 

 
 

Urządzenie jest przeznaczone do instalacji w obszarach o ograniczonym dostępie. Dostęp do strefy 
ograniczonego dostępu jest dostępny tylko za pomocą specjalnego narzędzia, zamka i klucza lub innych 
środków bezpieczeństwa. Statement1017 

 

 
 

To urządzenie jest dostarczane jako sprzęt "typu otwartego". Musi być zamontowany w pomieszczeniu, które jest 
odpowiednio zaprojektowane do tych szczególnych warunków środowiskowych, które będą obecne i 
odpowiednio zaprojektowane, aby zapobiec szkodom na ludziach wynikającym z dostępności do części bieżących. 
Wnętrze obudowy musi być dostępne tylko za pomocą narzędzia. 

Obudowa musi spełniać minimalne normy klasyfikacji obudowy IP 54 lub NEMA typu 4. Oświadczenie 1063 
 

 
 

To urządzenie musi być uziemione. Nigdy nie należy pokonać przewodu naziemnego ani nie obsługiwać 
urządzenia w przypadku braku odpowiednio zainstalowanego przewodu naziemnego. W przypadku 
wątpliwości, czy dostępne jest odpowiednie uziemienie, należy skontaktować się z odpowiednim organem 
kontroli instalacji elektrycznej lub elektrykiem. Oświadczenie 1024 

 

 
 

Urządzenie może mieć więcej niż jedno połączenie zasilania. Wszystkie połączenia muszą zostać usunięte, aby 
odłączyć urządzenie. Oświadczenie 1028 

 

 
 

Tylko przeszkolony i wykwalifikowany personel powinien mieć możliwość instalowania, wymiany lub 
serwisowania tegospruszka. Oświadczenie 1030 

 

 
 

Ostateczna utylizacja tego produktu powinna być rozpatrywana zgodnie ze wszystkimi krajowymi przepisami 
ustawowymi i wykonawczymi. Oświadczenie 1040 

 

 
 

W przypadku połączeń na zewnątrz budynku, w którym zainstalowane jest urządzenie, następujące porty muszą 
być podłączone za pomocą zatwierdzonego urządzenia zakończenia sieci z wbudowaną ochroną obwodu. 
Instrukcja Ethernet 10/100/1000 1044 

 
 



Instalacja 
przełącznika Wskazówki dotyczące 
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ostrzeżenie 
 
 

 
 

ostrzeżenie 
 

 
 

ostrożność 

Aby zapobiec przegrzaniu systemu, nie należy go obsługiwać w obszarze przekraczającym maksymalną 
zalecaną temperaturę otoczenia, 60C/140F. Oświadczenie 1047 

 

 
 

Instalacja urządzenia musi być zgodna z lokalnymi i krajowymi przepisami elektrycznymi. Oświadczenie 1074 
 

 
 

Przepływ powietrza wokół przełącznika musi być nieograniczony. Aby zapobiec przegrzaniu przełącznika, 
muszą istnieć następujące 

minimalne prześwity: 

• Góra i dół: 2,0 cala (50,8 mm) 

• Boki: 2,0 cala (50,8 mm) 

• Przód: 50,8 mm 
 

 

 

Wskazówki dotyczące instalacji 
Przy ustalaniu, gdzie umieścić przełącznik, należy przestrzegać tych wytycznych. 

 

 
  

Uwaga Przełącznik powinien być zainstalowany tylko w orientacji pionowej pokazanej w tym dokumencie. 
 
 

Wytyczne dotyczące środowiska i obudowy 

Przed instalacją zapoznaj się z tymi wytycznymi dotyczącymi środowiska i obudowy: 

• Urządzenie jest przeznaczone do stosowania w środowisku przemysłowym stopnia zanieczyszczenia 2, w 
zastosowaniach przepięciowych kategorii II (zgodnie z definicją zawartą w publikacji IEC 60664-1), na 
wysokościach do 3 km (9842 ft( 3 km) bez wartości owych. 

• To urządzenie jest uważane za urządzenia przemysłowe grupy 1, klasy A, zgodnie z publikacją IEC/CISPR 
11. Bez odpowiednich środków ostrożności mogą wystąpić potencjalne trudności w zapewnieniu 
kompatybilności elektromagnetycznej w innych środowiskach z powodu prowadzonych i 
promieniowanych zakłóceń. 

• To urządzenie jest dostarczane jako sprzęt otwarty. Musi być zamontowany w pomieszczeniu, które 
jest odpowiednio zaprojektowane do tych szczególnych warunków środowiskowych, które będą 
obecne i odpowiednio zaprojektowane, aby zapobiec szkodom na ludziach wynikającym z 
dostępności do części bieżących. Obudowa musi mieć odpowiednie właściwości zmniejszające 
palność, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się płomienia lub zminimalizować je, zgodnie z  
znamionową odpornością na rozprzestrzenianie się płomienia 5VA, V2, V1, V0 (lub równoważną), 
jeżeli niemetaliczna. Wnętrze obudowy musi być dostępne tylko za pomocą narzędzia. Kolejne 
części niniejszej publikacji mogą zawierać 
dodatkowe informacje dotyczące określonych uprawnień na typ obudowy, które są wymagane do 
przestrzegania niektórych certyfikatów bezpieczeństwa produktów. 

 
Ogólne wytyczne  

Przed instalacją należy przestrzegać następujących ogólnych wytycznych: 
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Instalacja 
przełącznika Ogólne wytyczne 

 

 

 
 
 
 

 
 

  

ostrożność Podczas obsługi sprzętu Cisco wymagana jest odpowiednia ochrona przed wyłudzeniem ESD. Personel 
montażowy i konserwacyjny powinien być odpowiednio uziemiony za pomocą pasków uziemianych w 
celu wyeliminowania ryzyka uszkodzenia ESD przełącznika. 

Nie dotykaj złączy ani pinów na płytach komponentów. Nie dotykać elementów obwodu wewnątrz 
przełącznika. W przypadku nieużyciu należy przechowywać urządzenie w odpowiednim opakowaniu 
obezpieczętowaniu statycznym. 

 
 

• Przełącznik spełnia wymagania dotyczące spadków i przerw napięcia iec 61850-3 tylko wtedy, gdy jest 
zasilany przez nadmiarową konfigurację zasilania. 

• Jeśli jesteś odpowiedzialny za zastosowanie programowalnych systemów elektronicznych związanych z 
bezpieczeństwem (PES), musisz być świadomy wymagań bezpieczeństwa w zastosowaniu systemu i być 
przeszkolony w zakresie korzystania z systemu. 

• Aby uzyskać lepszą wydajność EMC, zaleca się użycie kabli S/UTP lub SF/UTP do miedzianych portów 
Ethernet. Szczegółowe informacje na temat s/UTP i SF/UTP można znaleźć w normie ISO/IEC11801. 

 

 
  

ostrożność 
 

 
 

nuta 

Urządzenie jest przeznaczone do montażu na szynie DIN, która jest zgodna ze standardem EN60715. 
 

 
 

Aby zapobiec nadmiernemu ruchowi z boku na boki urządzenia, zaleca się zainstalowanie płyt przystankowych 
din, takich jak numery części mouser 653-PFP-M, 651-1201662 lub 845-CA402. Te ograniczniki końcowe 
mogą być instalowane po jednej lub obu stronach lub w celu ograniczenia nadmiernego ruchu bocznego i 
bocznego, który zazwyczaj występuje w środowiskach o wysokim wibracju. 

 
 

Przy ustalaniu, gdzie umieścić przełącznik, należy przestrzegać następujących wytycznych: 

• Przed zainstalowaniem przełącznika należy najpierw sprawdzić, czy przełącznik działa, włączając go i 
szybko obserwując rozruch. Postępuj zgodnie z procedurami w weryfikacji operacji przełącznika na 
stronie 41. 

• W przypadku portów 10/100/1000 długość kabla od przełącznika do dołączonego urządzenia nie może 
przekraczać 100 metrów (328 stóp). 

• Prześwit na panele przednie i tylne spełnia następujące warunki: 

• Diody LED na panelu przednim można łatwo odczytać. 

• Dostęp do portów jest wystarczający do nieograniczonego okablowania. 

• Złącza zasilania prądu stałego panelu przedniego (DC) i złącze alarmowe znajdują się w zasięgu 
połączenia ze źródłem zasilania prądu stałego. 

 
• Przepływ powietrza wokół przełącznika musi być nieograniczony. Aby zapobiec przegrzaniu 

przełącznika, należy mieć następujące minimalne odstępy: 

• Góra i dół: 2,0 cala (50,8 mm) 

• Boki: 2,0 cala (50,8 mm) 

• Przód: 50,8 mm 
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(opcjonalnie) 
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ostrożność Gdy przełącznik jest zainstalowany w komorze przemysłowej, temperatura w komorze jest wyższa niż 
normalna temperatura pokojowa poza obudową. 

Upewnij się, że temperatury wewnątrz obudowy są zgodne ze specyfikacjami urządzenia wyszczególnionymi w 
karcie danych. 

 
 

• Okablowanie jest z dala od źródeł hałasu elektrycznego, takich jak radia, linie energetyczne i 
fluorescencyjne oprawy oświetleniowe. 

 

Instalowanie lub wyjmowanie karty pamięci flash (opcjonalnie) 
Opcjonalnie można wykonać polecenie synchronizacji, aby skopiować flash do SDFlash: i zrobić SDFlash: 
magazyn podstawowy, a następnie wyjąć kartę SD. 

Zdecydowanie zaleca się użycie karty SD do rozruchu lub przechowywania konfiguracji w celu przyszłej 
łatwej wymiany, w przypadku awarii sprzętu. 

Aby zainstalować lub wymienić kartę pamięci flash, wykonaj następujące czynności: 

1. Z przodu przełącznika znajdź drzwiczki, które chronią gniazdo karty pamięci flash. Poluzuj śrubę 
uwięzioną w górnej części drzwi za pomocą śrubokręta krzyżakowego, aby otworzyć drzwi. 
Rysunek 6: Instalowanie karty pamięci flash w przełączniku 
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Instalacja 
przełącznika Łączenie się z portem konsoli 

(opcjonalnie) 

 

 

 
 
 

2. Zainstaluj lub wyjmij kartę: 

a. Aby zainstalować kartę, wsuń ją do gniazda i naciśnij, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu. Karta jest 
wpuszczony, dzięki czemu nie można jej włożyć w niewłaściwy sposób. 

b. Aby wyjąć kartę, wciśnij ją, aż się zwolni, aby wyskoczyć. Umieść go w torbie antystatycznej, aby 
chronić go przed wyładowaniem statycznym. 

 
3. Po zainstalowaniu karty zamknij drzwi ochronne i przymocuj śrubę zniewoloną za pomocą śrubokręta 

krzyżakowego, aby utrzymać drzwi na miejscu. 
 

Łączenie się z portem konsoli (opcjonalnie) 
Polecenia interfejsu wiersza polecenia można również wprowadzać za pośrednictwem portu konsoli. Aby 
uzyskać więcej informacji na temat tego procesu, zobacz Uzyskiwanie dostępu do interfejsu wiersza 
polecenia za pośrednictwem portu konsoli. 

 
Dołączanie modułu rozszerzeń (opcjonalnie) 

Jeśli wzywasz do instalacji użycia jednego z modułów rozszerzeń wymienionych w Modelach przełączników, 
użyj następującej procedury, aby dołączyć moduł do przełącznika: 

 

 
  

Niebezpieczeństwo Nie podłączaj żadnego modułu rozszerzeń do przełącznika, gdy przełącznik jest pod napięciem. 
 

1. Zdejmij 2 śruby mocujące pokrywę boczną do przełącznika. 

2. Zdejmij dwie śruby z przodu podwozia rozszerzającej i dwie śruby z tyłu podstawy. 
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przełącznika Dołączanie modułu rozszerzeń 
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Instalacja 
przełącznika Dołączanie modułu rozszerzeń 

(opcjonalnie) 

 

 

 
 
 
 

 
3. Wyrównaj zaczepy na górze i na dole po lewej stronie modułu rozszerzeń z gniazdami na górze i w 

prawym dolnym rogu przełącznika wraz z zakładkami na górze i na dole z lewej tylnej części 
modułu i otworami na górze i w prawym dolnym rogu tylnej części przełącznika, a także naciśnij 
moduł i przełącz razem, aby połączenialektryczne włączać i wkręcać otwory na śruby 



Instalacja 
przełącznika Podłączanie do 

zasilania 
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4. Zabezpieczyć 4 płaskie śruby krzyżakiem z momentem obrotowym 5-6 in-lbs 
 
 

Podłączanie do zasilania 

Narzędzia i sprzęt 
Uzyskać te niezbędne narzędzia i wyposażenie: 

• Śrubokręt płaski z gwintem momentu obrotowego, który wywiera ciśnienie do 2,03 N-m (18 in-lb (2,03 N-m). 

• W przypadku złącza uziemienia ochronnego należy uzyskać pojedyncze lub parowe zaciski 
pierścieniowe stu size 6 (takie jak numer części Hollingsworth R3456B lub równoważny). 

• Narzędzie do zaciskania (takie jak Thomas & Bett numer części WT4000, ERG-2001 lub równoważny). 

• 10-metrowy miedziany drut uziemiony. 

• W przypadku przyłączy zasilania prądem stałym należy użyć przewodu z powłoką UL i CSA, skrętka 
1007 lub 1569 skrętka z materiałem przewodowym urządzenia miedzianego (AWM). 

• Narzędzia do usuwania drutu do usuwania przewodów 10- i 14-gauge. 

• Śrubokręt krzyżakiem numer 2. 

• Śrubokręt płaskołoś. 
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Instalacja 
przełącznika Obsługiwane zasilacze 

 

 

 
 
 

Obsługiwane zasilacze 
Cisco stale aktualizuje ofertę zasilaczy IoT. Pełną listę obsługiwanych zasilaczy i ich możliwości  można znaleźć w 
karcie charakterystyki przełączników Cisco Catalyst IE3x00.   

 
Instalowanie konwertera zasilania na szynie, ścianie lub adapterze rack DIN 

Konwerter mocy jest instalowany na szynie, ścianie lub stojaku DIN, tak jak moduł przełącznika. 
 

 
  

ostrzeżenie 
 
 
 
 
 
 

 
 

ostrożność 

To urządzenie jest dostarczane jako sprzęt "typu otwartego". Musi być zamontowany w pomieszczeniu, które jest 
odpowiednio zaprojektowane do tych szczególnych warunków środowiskowych, które będą obecne i 
odpowiednio zaprojektowane, aby zapobiec szkodom na ludziach wynikającym z dostępności do części bieżących. 
Wnętrze obudowy musi być dostępne tylko za pomocą narzędzia. 

Obudowa musi spełniać minimalne normy klasyfikacji obudowy IP 54 lub NEMA typu 4. Oświadczenie 1063 
 

 
 

Aby zapobiec przegrzaniu zespołu przełącznika, muszą istnieć wystarczające odstępy, jak wyjaśniono 
w wytycznych dotyczących instalacji,między każdym innym zespołem przełącznika. 

 
 

 

Uziemienie przełącznika 
Pamiętaj, aby przestrzegać wszelkich wymagań dotyczących uziemienia w witrynie. 

 

 
  

ostrzeżenie 
 
 
 

 
 

ostrzeżenie 
 
 

 
 

ostrzeżenie 
 
 

 
 

ostrożność 
 
 
 

 
 

nuta 

To urządzenie musi być uziemione. Nigdy nie należy pokonać przewodu naziemnego ani nie obsługiwać 
urządzenia w przypadku braku odpowiednio zainstalowanego przewodu naziemnego. W przypadku 
wątpliwości, czy dostępne jest odpowiednie uziemienie, należy skontaktować się z odpowiednim organem 
kontroli instalacji elektrycznej lub elektrykiem. Oświadczenie 1024 

 

 
 

Podczas instalacji lub wymiany urządzenia połączenie uziemione musi być zawsze wykonane jako pierwsze i 
odłączone jako ostatnie. Oświadczenie 1046 

 

 
 

Urządzenie to jest przeznaczone do uziemienia w celu spełnienia wymogów dotyczących emisji i odporności. 
Upewnić się, że funkcjonalne uziemienie przełącznika jest podłączone do uziemienia podczas normalnego 
użytkowania. Oświadczenie 1064 

 

 
 

Aby upewnić się, że urządzenie jest niezawodnie podłączone do uziemienia, postępuj zgodnie z instrukcjami 
procedury uziemienia i użyj uchwytu zacisku pierścieniowego z listą UL, odpowiedniego dla przewodu 
AWG o numerze 10, takiego jak numer części Hollingsworth R3456B lub równoważny) 

 

 
 

Użyj przewodu o średnicy co najmniej 10 AWG (5,26 mm2), aby podłączyć do zewnętrznej śruby uziemiającej. 
 

 



Instalacja 
przełącznika Uziemienie 

przełącznika 
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Uchwyt uziemienia nie jest dostarczany z przełącznikiem. Można użyć jednej z następujących opcji: 

• Terminal jednopierścieniaczowy 

• Dwa pojedyncze zaciski pierścieniowe 
 

Aby uziemić przełącznik na uziemienie za pomocą śruby uziemienia, wykonaj następujące kroki: 

1. Użyj standardowego śrubokręta krzyżakowego lub śrubokręta momentu obrotowego z głowicą 
krzyżakową, aby usunąć śrubę uziemienia z przedniego panelu przełącznika. Przechowywać śrubę 
uziemienia do późniejszego użycia. 

2. Użyj wytycznych producenta, aby określić długość przewodu, która ma zostać usunięta. 

3. Włóż przewód uziemiający do uchwytu zacisku pierścieniowego, a za pomocą narzędzia zaciskającego 
zagniłuj zacisk do drutu. Jeśli używane są dwa zaciski pierścieniowe, powtórz tę czynność dla drugiego 
zacisku pierścieniowego. 
Rysunek 7: Zaciskanie zaciskanego zaciskacza 

 

4. Przesunąć śrubę uziemienia przez zacisk. 

5. Włożyć śrubę uziemienia do funkcjonalnego otworu śruby szlifowania na panelu przednim. 

6. Użyj śrubokręta momentu obrotowego, aby dokręcić śruby uziemione i zacisk pierścieniowy do 
przedniego panelu przełącznika. Moment obrotowy nie powinien przekraczać 0,51 nm(4,5 cala). 
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Instalacja 
przełącznika Podłączanie konwertera zasilania do źródła zasilania 

sieciowego 

 

 

 
 
 

Rysunek 8: Śruba uziemiająca 
 

7. Przymocuj drugi koniec drutu uziemienia do ziemionej powierzchni metalowej, takiej jak magistrala 
naziemna, uziemiona szyna DIN lub uziemiony goły stojak. 

 

 
  

ostrożność Moduł rozszerzający musi być uziemiony oddzielnie. Należy pamiętać, że jest to podłoże EMC, a nie 
podłoże bezpieczeństwa, w przeciwieństwie do tego na głównym podwoziu. 

 
 

 

Podłączanie konwertera zasilania do źródła zasilania sieciowego 
W tych sekcjach opisano kroki wymagane do podłączenia konwertera zasilania do źródła zasilania prądem 
przemiennym: 

 
Przygotowanie zasilania prądem przemienna 

Aby podłączyć konwerter zasilania do źródła zasilania prądem przemiennym, potrzebny jest przewód 
zasilający. Typy i standardy złączy przewodu zasilającego różnią się w zależności od kraju. Kody kolorów 
okablowania elektrycznego również różnią się w zależności od kraju. Musisz mieć wykwalifikowanego 
elektryka wybrać, przygotować i zainstalować odpowiedni przewód zasilający do zasilania. 

 

 
  

Uwaga Stosować tylko przewody miedziane, o minimalnej temperaturze 75°C( 167°F). 
 



Instalacja 
przełącznika Podłączanie źródła zasilania prądem przemiennika 

sieciowego do konwertera zasilania 

Cisco Catalyst IE3x00 Wytrzymałe przełączniki serii Hardware Installation 
Guide 27 

 

 

 
 
 
 

 
 

  

Uwaga Ta sekcja nie ma zastosowania do PWR-IE50W-AC-IEC, który ma podłączane złącze IEC. 
 
 

Podłączanie źródła zasilania prądem przemiennika sieciowego do konwertera zasilania 
 

 
  

ostrożność 
 
 

 
 

nuta 

Źródła zasilania prądem przemiennego muszą być dedykowanymi obwodami odgałęzienia prądu 
przemiennego. Każdy obwód rozgałęziony musi być chroniony przez dedykowany dwubiegunowy 
wyłącznik. 

 

 
 

Nie włączaj zasilania prądem przemienna, dopóki okablowanie nie zostanie zabezpieczone. 
 

 

1. Zdejmij plastikową pokrywę z zacisków zasilania wejściowego i odłóż ją na bok. 

2. Włóż odsłonięty przewód uziemienia (kabel AWG 10-to-12) do połączenia przewodu uziemienia konwertera 
zasilania. Upewnij się, że tylko drut z izolacją rozciąga się od złącza. Należy pamiętać, że położenie 
konwertera mocy może się różnić w zależności od modelu przełącznika. 

3. Dokręcić śrubę bloku zaciskowego drutu uziemianego. 
 

 
  

Uwaga Moment obrotowy do 10 in-lb (1.13Nm). 
 

4. Włożyć przewody i przewody neutralne do przewodu bloku zaciskowego i połączeń neutralnych. 
Upewnij się, że nie widać żadnego przewodu. Upewnij się, że tylko drut z izolacją rozciąga się od 
złączy. 

5. Dokręcić linię i neutralne śruby bloku zaciskowego. 
 

 
  

Uwaga Moment obrotowy do 10 in-lb (1.13Nm). 
 

6. Wymień plastikową pokrywę na listwę zaciskową. 

7. Podłącz drugi koniec okablowania do źródła zasilania prądem przemiennego. 

 
Podłączanie konwertera zasilania do źródła zasilania prądu stałego 

Konwerter zasilania można również podłączyć do źródła zasilania prądem stałym. Można użyć kilku 
zasilaczy. Odpowiednie wartości wejściowe dc można znaleźć w arkuszu danych. 

 

 
  

Uwaga Stosować tylko przewody miedziane, o minimalnej temperaturze 75°C( 167°F). 
 

1. Zmierz pojedynczą długość linkowego drutu miedzianego wystarczająco długo, aby podłączyć 
konwerter mocy do ziemi. Kolor drutu może się różnić w zależności od kraju, w której go używasz. 
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W przypadku połączeń z konwertera mocy z uziemieniem należy użyć ekranowanego drutu miedzianego 14-
AWG. 

2. Zmierz długość skręconego drutu miedzianego wystarczająco długo, aby podłączyć konwerter mocy do źródła 
zasilania DC. 

W przypadku połączeń dc z konwertera mocy do źródła prądu stałego należy użyć drutu miedzianego 10-AWG. 

3. Za pomocą narzędzia do usuwania drutu rozebrać przewód uziemiający i oba końce przewodów skręconej 
pary do 0,25 cala (6,3 mm) ± 0,02 cala (0,5 mm). Nie należy usuwać z przewodów więcej niż 0,27 cala 
(6,8 mm) izolacji. Usunięcie więcej niż zalecana ilość przewodu może pozostawić odsłonięty przewód ze 
złącza zasilania i przekaźnika po instalacji. 

4. Podłączyć jeden koniec linkowego drutu miedzianego do źniennej powierzchni z gołego metalu, 
takiej jak magistrala naziemna, uziemiona szyna DIN lub źnieński goły stojak. 

5. Włożyć drugi koniec odsłoniętego przewodu uziemianego do połączenia przewodów uziemionych w 
bloku zaciskowym konwertera zasilania. Należy pamiętać, że położenie konwertera mocy może się 
różnić w zależności od modelu przełącznika. 

6. Dokręcić śrubę bloku zaciskowego połączenia uziemiacza. 
 

 
  

nuta 
 

 
 

ostrzeżenie 

Moment obrotowy do 8 in.-lb, nie przekracza 10 in-lb. 
 

 
 

Odsłonięty przewód przewodowy ze źródła zasilania wejściowego DC może prowadzić szkodliwe poziomy energii 
elektrycznej. Upewnij się, że żadna odsłonięta część przewodu źródła zasilania wejściowego DC nie rozciąga się od 
złącza zasilania i przekaźnika. Oświadczenie 122 

 
 

7. Włóż przewód skrętki do przewodu bloku zaciskowego i połączeń neutralnych. Włóż przewód 
przewodowy do połączenia przewodu neutralnego i przewód przewodowy do połączenia przewodu. 
Upewnij się, że tylko drut z izolacją rozciąga się od złączy. 

8. Dokręcić linię i neutralne śruby bloku zaciskowego. 
 

 
  

Uwaga Moment obrotowy do 8 in.-lb, nie przekracza 10 in-lb. 
 

9. Podłącz czerwony przewód do bieguna dodatniego źródła zasilania DC i podłącz czarny przewód do 
bieguna powrotnego. Upewnij się, że każdy biegun ma bezpiecznik o natężeniu granicznym znamionowy 
do 30 A. 

 
Okablowanie źródła zasilania prądu stałego 

Przeczytaj te przestrogi i ostrzeżenia przed podłączeniem przełącznika do źródła zasilania dc. 
 

 
  

ostrzeże
nie 

Ten produkt opiera się na instalacji budynku do ochrony przed zwarciem (nadprądowym). Upewnij się, 
że urządzenie ochronne ma ocenę nie większą niż: 15A. Oświadczenie 1005 
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ostrzeżenie 
 
 

 
 

ostrzeżenie 
 
 

 
 

ostrzeżenie 
 
 

 
 

ostrzeżenie 
 
 

 
 

ostrzeżenie 
 

 
 

ostrożność 

Przed wykonaniem któregokolwiek z poniższych procedur należy upewnić się, że zasilanie zostanie 
usunięte z DCcircuit. Oświadczenie 1003 

 
 

 
 

Łatwo dostępne urządzenie rozłączające z dwoma polami musi być włączone do stałego okablowania. 
Oświadczenie 1022 

 
 

 
 

Ostrzeżenie: Tylko przeszkolony i wykwalifikowany personel powinien mieć możliwość instalowania, 
wymiany lub serwisowania urządzenia. Oświadczenie 1030 

 
 

 
 

Ostrzeżenie: Podłącz urządzenie tylko do źródła zasilania prądem stałym, które spełnia wymagania 
bezpieczeństwa o bardzo niskim napięciu (SELV) zgodnie z normami bezpieczeństwa opartymi na 
normach bezpieczeństwa IEC60950. Oświadczenie 1033 

 
 

 
 

Instalacja urządzenia musi być zgodna z lokalnymi i krajowymi przepisami elektrycznymi. Oświadczenie 
1074 

 

 
 

W przypadku połączeń przewodowych ze złączami zasilania i alarmu należy użyć przewodu z 
przewodem przewodowym 1007 lub 1569 skręconych urządzeń miedzianych (AWM). 

 
 

Aby podłączyć przełącznik do źródła zasilania prądu stałego, wykonaj następujące czynności: 

1. Zlokalizuj dwa złącza zasilania na przednim panelu przełącznika oznaczonym dc-A i DC-B. 

2. Zidentyfikuj dodatnie złącze i zwróć połączenia zasilania prądu stałego. Etykiety złączy zasilania DC-A i 
DC-B znajdują się na panelu przełączników, jak to jest poniżej. 

 

etykieta połączenie 

+ Dodatnie przyłącze zasilania prądem stałym 

– Powrót zasilania prądem stałym 

3. Zmierz dwie nitki skręconego drutu miedzianego (14 AWG) wystarczająco długo, aby podłączyć je 
do źródła zasilania DC. 

4. Za pomocą narzędzia do usuwania drutu, rozebrać każdy z dwóch skręconych przewodów par pochodzących 
z każdego źródła zasilania wejściowego DC do 0,25 cala (6,3 mm) ± 0,02 cala (0,5 mm). Nie należy usuwać z 
drutu więcej niż 0,27 cala (6,8 mm) izolacji. Usunięcie więcej niż zalecana ilość przewodu może pozostawić 
odsłonięty przewód ze złącza zasilania po instalacji. 
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Rysunek 9: Odpędzanie przewodu połączeniowego 
 

 

1 0.25 in. (6.3 mm) ± 0.02 in. (0.5 mm) 

5. Wyjmij dwie śruby mocujące złącze zasilania do przełącznika i zdejmij złącze zasilania. Usuń oba 
złącza, jeśli łączysz się z dwoma źródłami zasilania. 
Rysunek 10: Wyjmowanie złączy zasilania z przełącznika 

 

 

6. Na złączu zasilania włóż odsłoniętą część przewodu dodatniego do połączenia z etykietą "+", a 
odsłoniętą część przewodu powrotnego do połączenia oznaczonego jako "–". Upewnij się, że nie widać 
żadnego przewodu. Tylko drut z izolacją powinien rozciągać się od złącza. 

Złącza zasilające 1 
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ostrzeżenie Odsłonięty przewód przewodowy ze źródła zasilania wejściowego DC może prowadzić szkodliwe poziomy 
energii elektrycznej. Upewnij się, że żadna odsłonięta część przewodu źródła zasilania wejściowego dc nie 
rozciąga się od złączy lub bloków zacisków. Oświadczenie 122 

 
 

7. Użyj śrubokręta płaskiego momentu obrotowego do momentu obrotowego śrub złącza mocy 
(powyżej zainstalowanych przewodach przewodów) do 5in-lb (0.565 Nm). 

 

 
  

Przestroga   Nie należy nadmiernie momentowania śrub złącza zasilającej. Moment obrotowy nie powinien 
przekraczać 0,565 Nm.The moment moment should not exceed 5in-lb (0.565 Nm). 

 

8. Podłącz drugi koniec przewodu dodatniego do zacisku dodatniego źródła zasilania DC i podłącz drugi 
koniec przewodu powrotnego do zacisku powrotnego źródła zasilania DC. 

Podczas testowania przełącznika wystarczy jedno połączenie zasilania. Jeśli instalujesz przełącznik i  
korzystasz z drugiego źródła zasilania, powtórz od 4 do 8 kroków przy użyciu drugiego złącza zasilania. 

 
Podłączanie złączy zasilania do przełącznika 

Aby podłączyć złącza zasilania do przedniego panelu przełącznika, wykonaj następujące czynności: 

1. Włóż jedno złącze zasilania do gniazda DC-A na panelu przednim przełącznika, a drugie do gniazda 
DC-B. 

 

 
  

ostrzeżenie 
 
 

 
 

ostrzeżenie 
 
 

 
 

ostrzeżenie 

Nieosiągnięcie śrub z mocą bezpieczeństwa może spowodować usunięcie łuku elektrycznego w przypadku 
przypadkowego usunięcia złącza. Oświadczenie 397 

 

 
 

Stosować przewody zasilane ze skrętki nadające się do temperatury 86°F (30°C) powyżej otaczającej 
temperatury otoczenia poza obudową. Oświadczenie 1067 

 

 
 

Instalacja urządzenia musi być zgodna z lokalnymi i krajowymi przepisami elektrycznymi. Oświadczenie 1074 

 
 

2. Użyj śrubokręta płaskiego momentu obrotowego, aby dokręcić śruby zwinięte po bokach złączy 
zasilania. 

Podczas testowania przełącznika wystarczy jedno źródło zasilania. Jeśli instalujesz przełącznik i 
korzystasz z drugiego źródła zasilania, powtórz tę procedurę dla drugiego złącza zasilania (DC-B), które 
instaluje się tuż poniżej podstawowego złącza zasilania (DC-A). 

Podczas instalowania przełącznika należy zabezpieczyć przewody pochodzące ze złącza zasilania, aby nie 
mogły być zakłócone przez przypadkowy kontakt. Na przykład użyj zawijów do krawatów, aby 
zabezpieczyć przewody do stojaka. 

 
Zastosowanie zasilania do konwertera mocy 

Przesunąć wyłącznik wyłącznika sieciowej lub obwodu sterującego dc do pozycji włączonej.  
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Dioda LED na przednim panelu konwertera mocy jest zielona, gdy urządzenie działa normalnie. Dioda LED jest 
wyłączona, gdy urządzenie nie jest zasilane lub nie działa normalnie. Po podłączeniu zasilania przełącznik 
automatycznie rozpoczyna autotest włączania (POST), serię testów, które sprawdzają, czy przełącznik działa 
prawidłowo. 

 
Instalowanie przełącznika 

W tej sekcji opisano sposób instalowania przełącznika: 
 

 
  

ostrzeżenie 
 
 
 
 
 
 

 
 

ostrożność 

To urządzenie jest dostarczane jako sprzęt "typu otwartego". Musi być zamontowany w pomieszczeniu, które jest 
odpowiednio zaprojektowane do tych szczególnych warunków środowiskowych, które będą obecne i 
odpowiednio zaprojektowane, aby zapobiec szkodom na ludziach wynikającym z dostępności do części bieżących. 
Wnętrze obudowy musi być dostępne tylko za pomocą narzędzia. 

Obudowa musi spełniać minimalne normy klasyfikacji obudowy IP 54 lub NEMA typu 4. Oświadczenie 1063 
 

 
 

Aby zapobiec przegrzaniu przełącznika, należy zapewnić minimalne odstępy: 

• Góra i dół: 2,0 cala (50,8 mm) 

• Odsłonięta strona (niepodłączona do modułu): 2,0 cala (50,8 mm) 

• Przód: 50,8 mm 
 

 

 

Instalowanie przełącznika na szynie DIN 
Przełącznik jest dostarczany z zatrzasem sprężynowym na tylnym panelu do montażu na szynie DIN. 

Przełącznik można zainstalować jako samodzielne urządzenie na szynie DIN lub z już podłączonymi 
modułami rozszerzającym. Przed zainstalowaniem przełącznika na szynie DIN należy podłączyć moduły 
rozszerzeń do przełącznika. 

Aby podłączyć przełącznik do szyny DIN, wykonaj następujące czynności: 

1. Umieść tylny panel przełącznika bezpośrednio przed szyną DIN, upewniając się, że szyna DIN mieści 
się w przestrzeni między dwoma hakami w górnej części przełącznika a zatrzaskiem sprężynowym u 
dołu. 

2. Trzymając dno przełącznika z dala od szyny DIN, umieść dwa haki z tyłu przełącznika nad górną 
krawędzią szyny DIN. 

 

 
  

Przestroga Nie układaj żadnego sprzętu na przełączniku. 
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Rysunek 11: Umieść haki nad szyną DIN 
 

 

1 Szyna DIN 

2 przełącznik 

3. Popchnij przełącznik w kierunku szyny DIN, aby spowodować przesunięcie zatrzasku w dolnej części 
dolnej części przełącznika i zatrzaśnięcie się na miejscu. 

Po zamontowaniu przełącznika na szynie DIN podłącz przewody zasilane i alarmowe, jak opisano w obwodach   
alarmowych łączących, na stronie 34. 

 

 
  

nuta Instrukcje dotyczące wyjmowania przełącznika z szyny DIN można znaleźć na stronie 33.  

 
 

 

Wyjmowanie przełącznika z szyny DIN 
Aby usunąć przełącznik z szyny DIN, wykonaj następujące czynności: 

1. Upewnij się, że zasilanie jest wyłączone z przełącznika i odłącz wszystkie kable i złącza od 
przedniego panelu przełącznika. 
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2. Włóż narzędzie, takie jak śrubokręt płaski, w gnieździe na dole zatrzaśniętego sprężyny, i użyj go, aby 
zwolnić zatrzask z szyny DIN. 

3. Odciągnąć dno przełącznika od szyny DIN i podnieść haki z górnej części szyny DIN. 
Rysunek 12: Zwolnienie zatrzasku sprężynowego z szyny DIN 

 

4. Zdejmij przełącznik z szyny DIN. 
 
 

Podłączanie obwodów alarmowych 
Po zainstalowaniu przełącznika można przystąpić do podłączenia połączeń zasilania i alarmu prądu stałego. 

 
Okablowanie alarmów zewnętrznych 

Przełącznik posiada dwa wejścia alarmowe i jeden przekaźnik wyjścia alarmu dla alarmów zewnętrznych. 
Obwody wejściowe alarmu są zaprojektowane tak, aby wykrywać, czy wejście alarmu jest otwarte lub zamknięte 
w stosunku do pinu odniesienia sygnału wejściowego alarmu. Każde wejście alarmowe można skonfigurować 
jako kontakt otwarty lub zamknięty. Obwód przekaźnika wyjścia alarmu ma normalnie otwarty i normalnie 
zamknięty styk. 

Sygnały alarmowe są podłączone do przełącznika za pośrednictwem sześciopinowego złącza alarmowego. Trzy 
połączenia są dedykowane do dwóch obwodów wejściowych alarmu: wejście alarmowe 1, wejście alarmowe 2 i 
uziemienie odniesienia. Do wykonania jednego obwodu wejściowego alarmu wymagane jest wejście alarmowe i 
połączenie okablowania uziemienia odniesienia. Trzy pozostałe połączenia są dla obwodu wyjścia alarmu: 
normalnie otwarte wyjście, normalnie zamknięte wyjście i 
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sygnał. Wyjście alarmowe i wspólne połączenie okablowania są wymagane do ukończenia jednego 
obwodu wyjściowego alarmu. 

Etykiety złącza alarmowego znajdują się na panelu przełącznika i są wyświetlane poniżej. 
 

etykieta połączenie 

Nie Wyjście alarmowe normalnie otwarte (NO) 

Com Wyjście alarmowe Wspólne połączenie 

Nc Wyjście alarmowe normalnie zamknięte (NC) 

IN2 Wejście alarmowe 2 

Ref. Połączenie sygnału wejściowego alarmu 

IN1 Wejście alarmu 1 
 

 
  

ostrożność 
 
 

 
 

ostrożność 
 
 

 
 

nuta 

Źródło napięcia wejściowego obwodu przekaźnika wyjścia alarmu musi być izolowanym źródłem i jest 
ograniczone do 24 VDC, 1.0A lub 48VDC, 0.5A. 

 

 
 

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym i pożaru, porty alarmowe muszą być 
podłączone do ograniczonego źródła zasilania zgodnego ze standardem IEC60950/IEC 62368. 

 

 
 

Połączenia przewodowe ze złączami zasilania i alarmu muszą być znamionowe dla urządzeń typu UL 
i CSA, w stylu 1007 lub 1569 skręconych miedzianych przewodów urządzenia (AWM). 

 
 

Aby podłączyć przełącznik do zewnętrznego urządzenia alarmowego, wykonaj następujące czynności: 

1. Zdejmij śruby mocujące złącze alarmowe na przełączniku i wyjmij złącze z obudowy przełącznika. 
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Rysunek 13: Złącze alarmowe 
 

2. Zmierz dwie nitki skręconego drutu (16-do-18 AWG) wystarczająco długo, aby podłączyć je do 
zewnętrznego urządzenia alarmowego. Wybierz między ustawieniem zewnętrznego wejścia 
alarmowego lub obwodu wyjściowego. 

3. Użyj taśmy drucianej, aby wyjąć obudowę z obu końców każdego drutu do 0,25 cala (6,3 mm) ± 0,02 
cala (0,5 mm). Nie należy usuwać z przewodów więcej niż 0,27 cala (6,8 mm) izolacji. Usunięcie 
więcej niż zalecana ilość przewodu może pozostawić odsłonięty przewód ze złącza alarmowego po 
instalacji. 

4. Włóż odsłonięte przewody zewnętrznego urządzenia alarmowego do połączeń na podstawie ustawienia 
wejścia alarmowego lub obwodu wyjściowego. Na przykład, aby podłączyć obwód wejściowy alarmu, 
wykonaj połączenia IN1 i REF. 

5. Użyj śrubokręta płaskiego momentu obrotowego dokręcania śruby złącza alarmowego (powyżej 
zainstalowanych przewodów) do 2 w funtach (0,23 N-m). 
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Rysunek 14: Zabezpieczenie śrub złącza alarmowego 
 

 
Rysunek 15: Zabezpieczenie śrub złącza alarmowego 

 

 
  

ostrożność Nie przekręcać śrub złączy zasilającej i alarmowych. Moment obrotowy nie powinien przekraczać 0,23 
Nm(2in-lb). 

 
 

6. Powtórz krok 2 do kroku 5, aby włożyć przewody wejściowe i wyjściowe jednego dodatkowego 
zewnętrznego urządzenia alarmowego do złącza alarmowego. 

 
Pierwszy obwód urządzenia alarmowego jest przewodowy jako obwód wejściowy alarmu; połączenia IN1 
i REF zakończą obwód. Drugi obwód urządzenia alarmowego jest przewodowy jako obwód wyjścia 
alarmu, który działa na normalnie otwartej podstawie styku; połączenia NO i COM zakończą obwód. 

 
Podłączanie złącza alarmowego do przełącznika 

 

 
  

ostrzeżenie Nieosiągnięcie śrub z mocą bezpieczeństwa może spowodować usunięcie łuku elektrycznego w przypadku 
przypadkowego usunięcia złącza. Oświadczenie 397 

 
 

Aby podłączyć złącze alarmowe do przedniego panelu przełącznika, wykonaj następujące czynności: 

1. Włóż złącze alarmowe do gniazda na panelu przednim przełącznika. 

2. Użyj śrubokręta płaskiego momentu obrotowego, aby dokręcić śruby zwinięte po bokach złącza 
alarmowego. 
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Łączenie portów docelowych 
Te sekcje zawierają więcej informacji na temat łączenia się z portami docelowymi: 

 
Podłączanie do portów 10/100/1000 

Porty przełącznika 10/100/1000 automatycznie konfigurują się do pracy z prędkością podłączonych urządzeń. Jeśli 
dołączone porty nie obsługują automatycznego negocjowania, można jawnie ustawić parametry szybkości i 
dupleksu. Łączenie urządzeń, które nie dokonują automatycznego negocjowania lub które mają ustawioną ręcznie 
szybkość i parametry dupleksu, może zmniejszyć wydajność lub spowodować brak komunikacji. 

 

 
  

Uwaga W przypadku zgodności z siecią szynową i inteligentną kable SF/UTP były używane do portów Ethernet. 
 

Aby zmaksymalizować wydajność, wybierz jedną z następujących metod konfigurowania portów Ethernet: 

• Niech porty autonegocjować zarówno szybkość, jak i dupleks. 

• Ustaw szybkość portu i parametry dupleksu na obu końcach połączenia. 
 

Seria Gigabit iE3300 (z modułem rozszerzeń) obsługuje budżet mocy do 360 W dla PoE/PoE+, współdzielony w 
maksymalnie 24 portach. 

Seria IE3300 10G (z modułem rozszerzeń) obsługuje budżet mocy do 480W (w oczekiwaniu na 
zatwierdzenie bezpieczeństwa i zgodności) dla IEEE® 802.3af / 802.3at / 802.3bt (typ 3 i typ 4), 
współdzielonych w maksymalnie 24 portach. 

 

 
  

ostrożność Aby zapobiec uszkodzeniu elektrostatycznego wyładowania (ESD), należy postępować zgodnie z 
normalnymi procedurami obsługi płyt i podzespołów. 

 
 

Aby połączyć się z urządzeniami 10BASE-T, 100BASE-TX lub 1000BASE-T, wykonaj następujące kroki: 

1. Podczas łączenia się ze stacjami roboczymi, serwerami, routerami i telefonami IP Cisco podłącz kabel 
przelotowy do złącza RJ-45 na panelu przednim. 

Podczas podłączania do urządzeń zgodnych z 1000BASE-T należy użyć skręconego kabla czteroskładnego kategorii 5 lub 
nowszego. 

Funkcja auto-MDIX jest domyślnie włączona. Informacje o konfiguracji tej funkcji można znaleźć 
w Przewodniku konfiguracji oprogramowania przełączników Cisco IE 3x00, aby zapoznać się z 
wersją oprogramowania appropreate. 

2. Podłącz drugi koniec kabla do złącza RJ-45 w drugim urządzeniu. Dioda LED portu włącza się, gdy 
zarówno przełącznik, jak i podłączone urządzenie utworzyły łącze. 

Dioda LED portu jest bursztynowa, podczas gdy protokół Spanning Tree Protocol (STP) odnajduje 
topologię i wyszukuje pętle. Może to potrwać do 30 sekund, a następnie dioda LED portu zmieni 
kolor na zielony. 

 
Jeśli dioda LED portu nie włącza się: 

• Urządzenie na drugim końcu może nie być włączone. 

• Może wystąpić problem z kablem lub problem z adapterem zainstalowanym w podłączonym 
urządzeniu. Zobacz Rozwiązywanie problemów z rozwiązaniami problemów z okablowaniem. 

• W razie potrzeby ponownie skonfiguruj i uruchom ponownie podłączone urządzenie. 
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• Powtórz kroki od 1 do 3, aby podłączyć każde urządzenie. 

 
Instalowanie i usuwanie modułów SFP 

W tych sekcjach opisano sposób instalowania i usuwania modułów SFP. Moduły SFP są wstawiane do 
gniazd modułów SFP z przodu przełącznika. Te moduły wymienne w terenie zapewniają interfejsy optyczne 
uplink, send (TX) i receive (RX). 

Można użyć dowolnej kombinacji wytrzymałych modułów SFP. Zobacz informacje o wersji na 
Cisco.com, aby uzyskać listę obsługiwanych modułów. Każdy moduł SFP musi być tego samego typu co 
moduł SFP na drugim końcu kabla, a kabel nie może przekraczać określonej długości kabla dla 
niezawodnej komunikacji. 

 

 
  

ostrożność W przypadku korzystania z komercyjnych modułów SFP, takich jak CWDM i 1000BX-U/D, zmniejsz 
maksymalną temperaturę pracy o 27°F. Minimalna temperatura robocza wynosi 0°C. 

 
 

Szczegółowe instrukcje dotyczące instalowania, usuwania i okablowania modułu SFP można 
znaleźć w dokumentacji modułu SFP. 

 
Instalowanie modułów SFP w portach modułów SFP 

 

 
  

ostrożność Nie należy instalować ani wyjmować modułu SFP za pomocą podłączonych do niego kabli światłowodowych ze 
względu na potencjalne uszkodzenie kabli, złącza kablowego lub interfejsów optycznych w module SFP. Przed 
wyjęciem lub zainstalowaniem modułu SFP odłącz wszystkie kable. 

Usunięcie i zainstalowanie modułu SFP może skrócić jego żywotność. Nie wyjmuj i nie wkładaj modułów 
SFP częściej niż jest to absolutnie konieczne. 

 
 

Na poniższej ilustracji przedstawiono moduł SFP z zatrzaskiem zapięcia beli. 
Rysunek 16: Moduł SFP z zatrzaskiem zapięcia beli 

 

Aby włożyć moduł SFP do gniazda modułu SFP: 

1. Przymocuj pasek na nadgarstek zapobiega zapobiegawczy ESD do nadgarstka i do ziemionej, metalowej 
powierzchni. 

2. Znajdź oznaczenia wysyłania (TX) i odbioru (RX), które identyfikują prawidłową stronę modułu SFP. 

W przypadku niektórych modułów SFP oznaczenia wysyłania i odbierania (TX i RX) mogą być 
zastępowane strzałkami, które pokazują kierunek połączenia, wyślij lub odbierz (TX lub RX). 

3. Wyrównaj moduł SFP na bok przed otworem szczeliny. 
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4. Włóż moduł SFP do gniazda, aż poczujesz, że złącze modułu zatrzasnie się na miejscu z tyłu gniazda. 

5. Zdejmij zatyczki przeciwpyłowe z portów optycznych modułu SFP i przechowuj je do późniejszego użycia. 
 

 
  

ostrożność Nie wyjmuj zatyczek przeciwpyłowych z portu modułu SFP ani gumowych nasadek z kabla 
światłowodowego, dopóki nie będziesz gotowy do podłączenia kabla. Wtyczki i nasadki chronią porty 
modułu SFP i kable przed zanieczyszczeniem i światłem otoczenia. 

 
 

6. Włóż złącze kabla LC do modułu SFP. 

 
Usuwanie modułów SFP z gniazd modułów SFP 

Aby usunąć moduł SFP z gniazda modułu: 

1. Przymocuj pasek na nadgarstek zapobiega zapobiegawczy ESD do nadgarstka i do ziemionej, metalowej 
powierzchni. 

2. Odłącz urządzenie LC od modułu SFP. 

3. Włóż wtyczkę przeciwpyłową do portów optycznych modułu SFP, aby utrzymać interfejsy optyczne w czystości. 

4. Odblokuj i wyjmij moduł SFP. 

Jeśli moduł ma zatrzask zapięcia beli, wyciągnij belę i zejdzie, aby wysunąć moduł. Jeśli zatrzask zapięcia 
beli jest zasłonięty i nie można go otworzyć za pomocą palca wskazującego, użyj małego, płaskiego 
śrubokręta lub innego długiego, wąskiego instrumentu, aby otworzyć zatrzask zapięcia beli. 

5. Chwyć moduł SFP między kciukiem a palcem wskazującym i ostrożnie wyjmij go z gniazda modułu. 

6. Umieścić usunięty moduł SFP w torbie antystatycznej lub innym środowisku ochronnym. 

 
Podłączanie do modułów SFP 

W tej sekcji opisano sposób łączenia się z portem światłowodowego SFP. Aby uzyskać instrukcje dotyczące 
instalowania lub usuwania modułu SFP, zobacz Instalowanie i usuwanie modułów SFP na stronie 39. 

 

 
  

ostrzeżenie 
 

 
 

ostrożność 

Produkt laserowy klasy 1. Oświadczenie 1008 
 

 
 

Nie wyjmuj zatyczek gumowych z portu modułu SFP ani gumowych nasadek z kabla światłowodowego, 
dopóki nie będziesz gotowy do podłączenia kabla. Wtyczki i nasadki chronią porty modułu SFP i kable 
przed zanieczyszczeniem i światłem otoczenia. Przed podłączeniem do modułu SFP upewnij się, że znasz 
wytyczne dotyczące portu i okablowania w przygotowaniu do instalacji, na stronie 15. 

 
 

Aby podłączyć kabel światłowodowy do modułu SFP, wykonaj następujące czynności: 

1. Włóż jeden koniec kabla światłowodowego do portu modułu SFP. 

2. Włóż drugi koniec kabla do gniazda światłowodowego urządzenia docelowego. 
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3. Obserwuj diodę LED stanu portu: 

• Dioda LED zmienia kolor na zielony, gdy przełącznik i urządzenie docelowe mają ustalone łącze. 

• Dioda LED zmienia kolor na bursztynowy, podczas gdy STP odkrywa topologię sieci i 
wyszukuje pętle. Proces ten trwa około 30 sekund, a następnie dioda LED portu zmienia kolor 
na zielony. 

• Jeśli dioda LED jest wyłączona, urządzenie docelowe może nie być włączone, może wystąpić problem 
z kablem lub może wystąpić problem z adapterem zainstalowanym w urządzeniu docelowym. Zobacz 
Rozwiązywanie problemów z rozwiązaniami problemów z okablowaniem. 

 
4. W razie potrzeby ponownie skonfiguruj i uruchom ponownie przełącznik lub urządzenie docelowe. 

 
 

Weryfikowanie działania przełącznika 
Przed zainstalowaniem przełącznika w jego ostatecznej lokalizacji włącz przełącznik i sprawdź, czy 
przełącznik włącza się w szybkim stylu rozruchu. Szybka sekwencja rozruchu umożliwia uruchomienie 
przełącznika w czasie krótszym niż 90 sekund. 

 
Gdzie iść dalej 

Jeśli konfiguracja domyślna jest zadowalająca, przełącznik nie wymaga dalszej konfiguracji. Można użyć 
dowolnej z tych opcji zarządzania, aby zmienić konfigurację domyślną: 

• Uruchom interfejs użytkownika sieci Web, który znajduje się w pamięci przełącznika, aby zarządzać 
przełącznikami indywidualnymi i autonomicznymi. Jest to łatwy w użyciu interfejs internetowy, który 
oferuje szybką konfigurację i monitorowanie. Dostęp do interfejsu użytkownika sieci Web można 
uzyskać z dowolnego miejsca w sieci za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Aby uzyskać więcej 
informacji, zobacz Przewodnik konfiguracji oprogramowania i pomoc online interfejsu użytkownika 
sieci Web. 

• Użyj interfejsu wiersza polecenia, aby skonfigurować przełącznik jako pojedynczy przełącznik z konsoli. 

• Uruchom aplikację SNMP, taką jak aplikacja CiscoView. 

• Uruchom narzędzie do zarządzania wspólnym protokołem przemysłowym (CIP). Możesz 
zarządzać całym systemem automatyki przemysłowej za pomocą narzędzi opartych na CIP. 
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Uruchamianie konfiguracji ekspresowej 
• Uruchamianie konfiguracji ekspresowej, na stronie 43 

 
Uruchamianie konfiguracji ekspresowej 

Podczas pierwszej konfiguracji przełącznika należy użyć instalatora ekspresowego, aby wprowadzić początkowe 
informacje IP. Ten proces   umożliwia przełączanie do łączenia się z routerami lokalnymi i Internetem. 
Następnie można uzyskać dostęp do przełącznika za pośrednictwem adresu IP dla dodatkowej konfiguracji. 

 
Wymagany sprzęt 

Do skonfigurowania przełącznika potrzebny jest ten sprzęt: 

• Komputer z systemem Windows lub Mac. 

• Przeglądarka internetowa (IE lub Firefox) z włączoną obsługą języka JavaScript. 

• Prosty kabel Ethernet kategorii 5 lub zwrotnica do podłączenia komputera do portu przełącznika. 
 

 
  

Uwaga Nie należy używać portu konsoli szeregowej RS232 do konfiguracji ekspresowej. 
 

• Mały spinacz do papieru, aby dotrzeć do przycisku. 
 

 
  

nuta Przed uruchomieniem instalacji ekspresowej wyłącz wszystkie blokady wyskakujących w przeglądarce i dowolnym 
kliencie bezprzewodowym działającym na komputerze. 

 
 

 

Procedura instalacji ekspresowej 
Aby uruchomić instalację ekspresową: 

1. Upewnij się, że do przełącznika nie jest podłączone żadne urządzenie. 

2. Upewnij się, że THEIE3X00 jest w domyślnym trybie fabrycznym. 

 
R O Z D Z I A Ł  3 
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Uwaga Przejdź do następnego kroku, jeśli świeżo po wyjęciu z pudełka. 
 

• Jeśli nie jest świeżo z opakowania, użyj spinacza do papieru, aby zresetować przełącznik na 15 
sekund, aż dioda LED SYS zmieni kolor na czerwony, a następnie zwolnij spinacz do papieru. 

Przełącznik automatycznie uruchomi się ponownie, gdy dioda SYS stanie się czerwona. 
 

3. Upewnij się, że do przełącznika nie jest podłączony żaden port danych. 
 

 
  

Uwaga Podczas instalacji ekspresowej przełącznik działa jako serwer DHCP. 
 

• Można dodać kabel konsoli szeregowej, aby monitorować sekwencję rozruchu. Nie wcisniaj 
klawisza [return] na ekranie konsoli . 

• Upewnij się, że komputer podłączony do przełącznika jest skonfigurowany z usługą DHCP. 
 

4. Przeglądarka internetowa: wyłącz blokowanie wyskakujących wyskakujących wyskakujących usług i ustawień 
serwera proxy. 

5. Podłącz zasilanie do przełącznika. 

Zapoznaj się z instrukcjami dotyczącymi okablowania w uziemieniu przełącznika i okablowaniu źródła zasilania 
dc. 

6. Włącz lub zresetuj przełącznik: 

Użyj diod LED, aby monitorować postęp rozruchu: 

• Sys miga: bootloader 

• Sysl Blank: POST 

• Sys solid: exit post, inicjowanie iOS 

• Sys i alarm diody LED zielony: IOS init zrobić 

• ~90 – 100 sekund po wskłowce 

• Exp miga: gotowy do ekspresowej konfiguracji 
 

7. Włóż spinacz do papieru w przycisk konfiguracji 

ekspresowej na 1-2 sekundy. Po zwolnieniu, port Gig1/3 

LED zaczyna migać na zielono. 

8. Podłącz komputer do portu 

Gig1/3. dioda LED nadal miga. 

9. Po tym, jak komputer ma adres IP 192.168.1.1, wskaż przeglądarkę, aby http://192.168.1.254. 

10. Nazwa użytkownika to "admin", a hasło to "(systemowy numer seryjny)". 

11. Zostanie wyświetlenie okna Ustawienia konta. (Jest to pierwszy krok 4, który musi zostać 

ukończony). Wypełnij pola w następujący sposób: 

• Login Name: admin (możesz to zmienić tutaj, jeśli chcesz). 
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• Login User Password  : domyślnie jest to numer seryjny przełącznika. Możesz to zmienić teraz, 
jeśli chcesz. 

• Potwierdź hasło użytkownika logowania 

• Hasło wiersza polecenia (opcjonalnie): Domyślnie oznacza to "Synchronizacja z hasłem 
logowania", ale jeśli chcesz to zmienić, możesz to zrobić teraz, korzystając z menu rozwijanego. 

• Nazwa urządzenia: Utwórz identyfikator urządzenia w sieci. 

• Serwer NTP (opcjonalnie): W tym miejscu można zidentyfikować serwer NTP dla urządzenia. 

• Tryb daty i godziny (opcjonalnie): Zidentyfikuj tryb tutaj, za pomocą listy rozwijanej. 
 

 
  

kłopot Jeśli okno ustawień konta nie jest wyświetlane, upewnij się, że wszystkie 
blokady wyskakujących okienek lub ustawień serwera proxy w przeglądarce 
są wyłączone i że każdy klient sieci bezprzewodowej jest wyłączony na 
komputerze. 

 
 

• Po zakończeniu kliknij pozycję Ustawienia podstawowe.  
 

12. Zostanie wyświetlane okno Ustawienia podstawowe 

(krok 2 z 4) Wprowadź wszystkie wpisy w angielskich 

literach i cyfrach arabskich. 

• AdresIP: Wybierz w tym miejscu opcję Statyczne lub DHCP. 

• Identyfikator sieci  VLAN: Wprowadź prawidłowy identyfikator sieci VLAN. Jest to zarządzanie 
VLAN dla przełącznika. 

• Adres IP: Wprowadź prawidłowy adres IP. 

• Maskapodsieci : Wprowadź prawidłową maskę podsieci. 

• Bramadomyślna: Wprowadź adres IP routera (nie opcjonalny, jeśli adres IP jest statyczny). 

• (opcjonalnie) Na tym ekranie można również włączyć / wyłączyć Telnet i SSH i skonfigurować 
ustawienia OIK. 

Cip VLAN może być taka sama jak zarządzania siecią VLAN lub można izolować ruch CIP na 
innej sieci VLAN, która jest już skonfigurowana na przełączniku. Domyślną siecią VLAN CIP jest 
sieć VLAN 1. Tylko jedna sieć VLAN na przełączniku może mieć włączoną cip. Jeśli sieć VLAN 
cip różni się od zarządzania siecią VLAN, należy określić adres IP sieci VLAN CIP. Upewnij się, 
że adres IP przypisany do przełącznika nie jest używany przez inne urządzenie w sieci. 

Aby uzyskać więcej informacji o ustawieniach sieci VLAN usługi CIP, kliknij przycisk Pomoc na pasku 
narzędzi. 

• Po zakończeniu kliknij pozycję Przełącz ustawienia szerokokadłe. 
 

13. Zostanie otwarta strona Przełączanie ustawień szerokich. 

• Sieć VLANdanych: Możesz włączyć/wyłączyć sieć VLAN danych za pomocą przycisku tutaj. 

• Voice VLAN: Możesz włączyć / wyłączyć Voice VLAN tutaj. 

• Tryb STP (opcjonalnie): Wybierz tryb STP z listy rozwijanej 

• Priorytetmostu: Tutaj można zaktualizować/włączyć/wyłączyć priorytet mostu. 

Uruchamianie 
konfiguracji Procedura instalacji 

ekspresowej 
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• Nazwa domeny (opcjonalnie): Wprowadź prawidłową nazwę domeny. 
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• Po zakończeniu kliknij pozycję Podsumowanie konfiguracji dnia 0.  
 

14. Zostanie otwarta strona Podsumowanie 

Wprowadzone ustawienia konfiguracji są wyświetlane w tym miejscu. Potwierdź, że wszystko jest 
dokładne i kliknij przycisk Wstecz, aby wprowadzić zmiany lub... 

• Kliknij przycisk Prześlij, aby zapisać zmiany i zakończyć początkową konfigurację. 
 

15. Po kliknięciu przycisku Prześlij występują następujące zdarzenia: 

a. Przełącznik jest skonfigurowany i kończy tryb konfiguracji ekspresowej. 

b. Przeglądarka wyświetla komunikat ostrzegawczy i próbuje połączyć się z wcześniejszym adresem IP 
przełącznika. 

c. Pojawia się ialogue sukces. Kliknij przycisk OK. 

d. Zazwyczaj łączność między komputerem a przełącznikiem jest tracona, ponieważ skonfigurowany 
adres IP przełącznika znajduje się w innej podsieci niż adres IP na komputerze. 

 
16. Wyłącz zasilanie prądem stałym u źródła, odłącz wszystkie kable od przełącznika i zainstaluj 

przełącznik w sieci. 

17. Jeśli statyczny adres IP na komputerze został zmieniony w kroku 1, zmień go na wcześniej 
skonfigurowany statyczny adres IP. 

18. Teraz można zarządzać przełącznikiem za pomocą interfejsu użytkownika sieci Web lub obu tych funkcji. 
Zobacz Opcje zarządzania, aby uzyskać informacje na temat konfigurowania przełącznika i zarządzania 
nim. 

Interfejs użytkownika sieci Web można wyświetlić, wykonując następujące kroki: 

a. Uruchom przeglądarkę internetową na komputerze. 

b. Wprowadź w przeglądarce internetowej adres IP, nazwę użytkownika i hasło przełącznika, a następnie 
naciśnij klawisz Enter. Zostanie wyświetlona strona interfejsu użytkownika sieci Web. 

 

 
  

kłopot Jeśli strona interfejsu użytkownika sieci Web nie jest wyświetlana: 

• Upewnij się, że dioda LED portu portowego podłączonego do sieci jest zielona. 

• Upewnij się, że komputer używany do uzyskiwania dostępu do przełącznika ma łączność sieciową, łącząc go 
ze znanym serwerem sieci web w sieci. Jeśli nie ma połączenia sieciowego, rozwiąż problemy z ustawieniami 
sieciowymi na komputerze. 

• Upewnij się, że adres IP przełącznika w przeglądarce jest poprawny. 

• Pinguj adres IP przełącznika i potwierdź osiągalność ip. 

• Jeśli adres IP przełącznika w przeglądarce jest poprawny, dioda LED portu przełącznika jest zielona, a 
komputer ma łączność sieciową, kontynuuj rozwiązywanie problemów, podłączając komputer 
ponownie do przełącznika. Skonfiguruj statyczny adres IP na komputerze, który znajduje się w tej 
samej podsieci co adres IP przełącznika. 

• Gdy dioda LED na porcie przełącznika podłączonym do komputera jest zielona, ponownie wejdź na 
adres IP przełącznika w przeglądarce internetowej, aby wyświetlić interfejs użytkownika sieci Web. Po 
wyświetleniu interfejsu użytkownika sieci Web można kontynuować konfigurację przełącznika. 
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Konfigurowanie przełącznika za pomocą programu 
instalacyjnego opartego na interfejsu wiersza 
polecenia 

• Konfigurowanie przełącznika za pomocą programu instalacyjnego opartego na interfejsu wiersza polecenia na 
stronie 47 

 
Konfigurowanie przełącznika za pomocą programu 
instalacyjnego opartego na interfejsu wiersza polecenia 

Ten rozdział zawiera procedurę konfiguracji dla przełącznika opartą na interfejsie wiersza 

polecenia (CLI). Przed podłączeniem przełącznika do źródła zasilania zapoznaj się z 

ostrzeżeniami o bezpieczeństwie w ostrzeżeniach. Aby zapoznać się z procedurami 

instalacji, zobacz Przełączanie instalacji. 

 

Uzyskiwanie dostępu do interfejsu wiersza polecenia za pośrednictwem portu 
konsoli 

Polecenia i parametry systemu Cisco IOS można wprowadzić za pośrednictwem interfejsu wiersza 
polecenia. Użyj jednej z następujących opcji, aby uzyskać dostęp do interfejsu wiersza polecenia: 

 
Port konsoli RJ-45 

1. Podłącz kabel adaptera RJ-45-to-DB-9 do 9-pinowego portu szeregowego w komputerze. Podłącz drugi 
koniec kabla do portu konsoli przełącznika. 

2. Uruchom program emulacji terminali na komputerze lub terminalu. Program, często aplikacja PC, 
takich jak HyperTerminal lub ProcommPlus, umożliwia komunikację między przełącznikiem a 
komputerem lub terminalem. 

 
R O Z D Z I A Ł  4 
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Rysunek 17: Podłączanie kabla konsoli 
 

1 
Port konsoli RJ-45 

3. Skonfiguruj szybkość transmisji i format znaków komputera lub terminala, aby odpowiadały właściwościom portu konsoli: 

• 9600 bodów 

• 8 bitów danych 

• 1 bit stopu 

• Brak parzystości 

• Brak (sterowanie przepływem) 
 

4. Podłącz zasilanie do przełącznika zgodnie z opisem w części Podłączanie do zasilania. 

5. Komputer lub terminal wyświetla sekwencję bootloadera. Naciśnij klawisz Enter, aby wyświetlić 
monit konfiguracji. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi ukończenia programu instalacyjnego 
na stronie 50. 

 
Port konsoli USB Mini-Type B 

1. Jeśli przełącznik USB-mini konsoli port po raz pierwszy podłączasz do komputera z systemem Windows, 
zainstaluj sterownik USB. 

2. Użyj śrubokręta krzyżakowego, aby poluzować śrubę na pokrywie portu konsoli USB mini typu B. 
Zdejmij śrubę i zdejmij pokrywę. 
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Rysunek 18: Pokrywa portu konsoli USB Mini-Type B 
 

 
Tabela 1: 

 

1 Pokrywa portu konsoli USB Mini-Type B 

3. Podłącz kabel USB do portu USB komputera. Podłącz drugi koniec kabla do portu konsoli USB-
mini przełącznika mini-B (5-pin-connector). 

4. Identyfikowanie portu COM przypisanego do portu konsoli USB-mini 

5. Uruchom program emulacji terminali na komputerze lub terminalu. Program, często aplikacja PC, 
takich jak HyperTerminal lub ProcommPlus, umożliwia komunikację między przełącznikiem a 
komputerem lub terminalem. 

6. Skonfiguruj port COM. 

7. Skonfiguruj szybkość transmisji i format znaków komputera lub terminala, aby odpowiadały właściwościom portu 
konsoli: 

a. 9600 bodów 

b. 8 bitów danych 

c. 1 bit stopu 

d. Brak parzystości 

e. Brak (sterowanie przepływem) 
 

8. Podłącz zasilanie do przełącznika zgodnie z opisem w części Podłączanie do zasilania. 
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9. Komputer lub terminal wyświetla sekwencję bootloadera. Naciśnij klawisz Enter, aby wyświetlić 
monit konfiguracji. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi ukończenia programu instalacyjnego 
na stronie 50. 

 

Wprowadzanie początkowych informacji o konfiguracji 
Aby skonfigurować przełącznik, należy ukończyć program instalacyjny, który działa automatycznie po 
włączeniu przełącznika. Należy przypisać adres IP i inne informacje konfiguracyjne niezbędne do 
komunikowania się przełącznika z routerami lokalnymi i Internetem. Te informacje są również wymagane, 
jeśli użytkownik ma zamiar skonfigurować przełącznik i zarządzać nim za pomocą interfejsu użytkownika 
sieci Web. 

 

Ustawieni
a IP 

 
 
Te informacje są potrzebne administratorowi sieci przed ukończeniem programu instalacyjnego: 

• Przełączanie adresu IP 

• Maska podsieci (maska sieciowa IP) 

• Brama domyślna (router) 

• Włącz tajne hasło 

• Włącz hasło 
 

Kończenie programu instalacyjnego 
Aby ukończyć program instalacyjny i utworzyć konfigurację początkową dla przełącznika: 

1. Wprowadź tak w tych dwóch monitach: 
 

Czy chcesz wprowadzić początkowe okno dialogowe konfiguracji? [tak/nie]: tak 
W dowolnym momencie możesz wpisać znak zapytania "?", 
aby uzyskać pomoc. Użyj ctrl-c, aby przerwać okno 
dialogowe konfiguracji w dowolnym wierszu monitu. 
Ustawienia domyślne znajdują się w nawiasach 
kwadratowych '[]'. 
Podstawowa konfiguracja zarządzania konfiguruje tylko 
wystarczającą łączność do zarządzania systemem, 
rozszerzona konfiguracja poprosi o skonfigurowanie każdego 
interfejsu w systemie. 
Czy chcesz wprowadzić podstawową konfigurację zarządzania? [tak/nie]: tak 

2. Wprowadź nazwa hosta przełącznika i naciśnij klawisz Return. 

Na przełączniku polecenia nazwa hosta jest ograniczona do 28 znaków; na przełączniku członkowskim 
jest on ograniczony do 31 znaków. Nie należy używać -n , gdzie n jest liczbą, jako ostatni znak w 
nazwach hosta dla dowolnego przełącznika. 

 
Wprowadź nazwę hosta [Przełącznik]: host_name 

3. Wprowadź hasło tajne włączania i naciśnij klawisz Return. 

Hasło może mieć od 1 do 25 znaków alfanumerycznej, można rozpocząć od liczby, jest rozróżniana 
wielkość liter, pozwala spania, ale ignoruje spacji wiodących. Tajne hasło jest szyfrowane, a hasło 
włączania jest w postaci zwykłego tekstu. 

 
Wprowadź włącz klucz tajny: secret_password 



Konfigurowanie przełącznika za pomocą programu 
instalacyjnego opartego na interfejsu wiersza polecenia Kończenie programu 

instalacyjnego 

Cisco Catalyst IE3x00 Wytrzymałe przełączniki serii Hardware Installation 
Guide 51 

 

 

4. Wprowadź hasło włączania i naciśnij klawisz Return. 
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Wprowadź hasło włączania: enable_password 

5. Wprowadź hasło terminala wirtualnego (Telnet) i naciśnij klawisz Return. 

Hasło może mieć od 1 do 25 znaków alfanumerycznej, jest rozróżniane wielkość liter, umożliwia spacje, 
ale ignoruje spacje wiodące. 

 
Wprowadź wirtualne hasło terminalu: hasło terminala 

6. (Opcjonalnie) Skonfiguruj protokół SNMP (Simple Network Management Protocol), odpowiadając na 
monity. Protokół SNMP można również skonfigurować później za pośrednictwem interfejsu wiersza 
polecenia, menedżera urządzeń lub aplikacji Cisco Network Assistant. Aby skonfigurować SNMP później, 
wprowadź nie. 

 
Czy skonfigurować zarządzanie siecią SNMP? [nie]: nie 

7. Wprowadź nazwę interfejsu (interfejs fizyczny lub nazwę sieci VLAN) interfejsu, który łączy się 
z siecią zarządzania, a następnie naciśnij klawisz Return. W tej wersji należy zawsze używać 
vlan1 jako tego interfejsu. 
Bieżące podsumowanie interfejsu 
Każdy interfejs wymieniony z OK? wartość "NIE" nie ma prawidłowej 
konfiguracji Interfejs IP-Address OK? Protokół stanu metody 
Vlan1 nieprzypisany NIE unset up up w dół 
GigabitEthernet1/1 nieprzypisany TAK unset down 
GigabitEthernet1/2 unassigned YES unset down 
GigabitEthernet1/3 unassigned YES unset down 
GigabitEthernet1/4 unset down GigabitEthernet1/2 
unassigned down GigabitEthernet1/6 nieprzypisane 
TAK unset down w dół GigabitEthernet1/7 
nieprzypisany TAK unset down GigabitEthernet1/8 
unassigned YES unset down GigabitEthernet1/9 
unassigned YES unset down GigabitEthernet1/10 
unset down 
zarządzania z powyższego podsumowania interfejsu: nazwa 
interfejsu vlan1 Enter używana do łączenia się z 
sieć zarządzania z powyższego podsumowania interfejsu: vlan1 

8. Skonfiguruj interfejs, wprowadzając adres IP przełącznika i maskę podsieci oraz naciskając klawisz 
Return. Pokazane tutaj maski adresów IP i podsieci są przykładami. 
Konfigurowanie interfejsu Vlan1: 
Czy skonfigurować adres IP w tym interfejsie? [tak]: 
Adres IP dla tego interfejsu: 10.1.1.2 
Maska podsieci dla tego interfejsu [255.255.255.0] : 
Sieć klasy A to 10.0.0.0, 8 bitów podsieci; maska jest /24 

9. Pojawi się to podsumowanie: 
Utworzono następujący skrypt polecenia konfiguracji: 
nazwa hosta ie3300 
włącz tajne $9$rkqtjJhIkZyANU$Ib4nfuxrpHBi.lixF.0Ir94k9XWYsW3nyF7Glmc6lkc 
włączyć hasło cisco 
linia vty 0 15 
hasło cisco no 
snmp-server 
!! 
interfejs Vlan1 
bez zamykania 
adres IP 10.1.1.2 255.255.255.0 
! 
interfejs GigabitEthernet1/1 
! 
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interfejs GigabitEthernet1/2 
! 
interfejs GigabitEthernet1/3 
! 
interfejs GigabitEthernet1/4 
! 
interfejs GigabitEthernet1/5 
! 
interfejs GigabitEthernet1/6 
! 
interfejs GigabitEthernet1/7 
! 
interfejs GigabitEthernet1/8 
! 
interfejs GigabitEthernet1/9 
! 
interfejs GigabitEthernet1/10 
! 
koniec 

Po zakończeniu programu instalacyjnego przełącznik może uruchomić utworzoną konfigurację domyślną. 
Jeśli chcesz zmienić tę konfigurację lub chcesz wykonać inne zadania zarządzania, użyj jednego z 
następujących narzędzi: 

• Interfejs wiersza polecenia (CLI) 
 

Aby użyć interfejsu wiersza polecenia, wprowadź polecenia na switchze> monituj przez port konsoli za 
pomocą programu emulacji terminala lub za pośrednictwem sieci za pomocą usługi Telnet. Informacje o 
konfiguracji można znaleźć w przewodniku konfiguracji oprogramowania cisco Catalyst IE3x00 Rugged 
Switch. 
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Rozwiązywanie problemów 
• Rozwiązywanie problemów, na stronie 53 

 
Rozwiązywanie problemów 

Ten rozdział zawiera następujące tematy dotyczące rozwiązywania problemów: 
 

Diagnozowanie problemów 
Diody LED przełącznika zawierają informacje dotyczące rozwiązywania problemów z przełącznikiem. 
Pokazują one szybkie awarie rozruchu,   problemy z łącznością portów i ogólną wydajność przełącznika. 
Można również uzyskać statystyki z interfejsu użytkownika sieci Web, 
cli lub stacji roboczej SNMP. Szczegółowe informacje można znaleźć w przewodniku konfiguracji 
oprogramowania Cisco Catalyst IE3x00 Rugged Switch software lub dokumentacji dołączonej do aplikacji 
SNMP. 

 

Szybki rozruch 
przełącznika 

 
 

 
 

nuta 
 
 

 
 

nuta 
 
 

Przełączanie 
diod LED 

 
 
Zobacz Szybkie sprawdzanie obsługi przełącznika, aby uzyskać informacje na temat szybkiego rozruchu. 
 
 

Szybkie awarie rozruchu są zwykle śmiertelne. Skontaktuj się z przedstawicielem cisco TAC, jeśli przełącznik nie 
zakończy się szybko. 
 
 
 
Możesz szybko wyłączyć rozruch i uruchomić POST za pomocą cisco IOS CLI, zobacz Cisco IE 3X00 
Switch Software Configuration Guide, aby uzyskać więcej informacji. 
 
 
 
Podczas rozwiązywania problemów z przełącznikiem można sprawdzić informacje o diodach LED portu. 
Zobacz diody LED, aby uzyskać opis kolorów diod LED i ich znaczenia. 
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Przełączanie połączeń 

Uszkodzony lub uszkodzony kabel 

Zawsze sprawdzaj kabel pod kątem marginalnych uszkodzeń lub awarii. Kabel może być wystarczająco 
dobry, aby połączyć się z warstwą fizyczną, ale może uszkodzić pakiety w wyniku subtelnego uszkodzenia 
okablowania lub złączy. Można zidentyfikować ten problem, ponieważ port ma wiele błędów pakietów lub 
stale klapy (traci i odzyskuje łącze). 

• Wymieć kabel miedziany lub światłowodowy za pomocą znanego dobrego kabla. 

• Poszukaj uszkodzonych lub brakujących pinów na złączach kablowych. 

• Wykluczyć wszelkie złe połączenia panelu poprawek lub konwertery nośników między źródłem a 
miejscem docelowym. Jeśli to możliwe, omiń panel poprawek lub wyeliminuj konwertery nośników 
(światłowodowo-miedziane). 

• Spróbuj użyć kabla w innym porcie, aby sprawdzić, czy problem jest następstwem kabla. 

 
Kable Ethernet i światłowodowe 

Upewnij się, że masz odpowiedni kabel: 

• W przypadku sieci Ethernet użyj kabla miedziającego kategorii 3 dla połączeń UTP 10 Mb/s. Użyj kategorii 
5, kategorii 5e lub kategorii 6 UTP dla połączeń 10/100, 10/100/1000 Mb/s i PoE. 

• Sprawdź, czy masz odpowiedni kabel światłowodowy dla odległości i typu portu. Upewnij się, że 
porty podłączonego urządzenia są zgodne i używają tego samego typu kodowania, częstotliwości 
optycznej i typu światłowodu. 

• Określ, czy miedziany kabel skrzyżowany był używany, gdy wymagane było przejście proste, czy 
odwrotnie. Włącz auto-MDIX na przełączniku lub wymień kabel. 

 
Stan łącza  

Sprawdź, czy obie strony mają łącze. Uszkodzony przewód lub port zamykania może spowodować, że 
jedna strona pokaże łącze, nawet jeśli druga strona nie ma łącza. 

Dioda LED portu, która jest wł., nie gwarantuje, że kabel jest funkcjonalny. To może napotkać stres 
fizyczny, powodując, że funkcjonować na marginalnym poziomie. Jeśli dioda LED portu nie włącza się: 

• Podłącz kabel z przełącznika do znanego dobrego urządzenia. 

• Upewnij się, że oba końce kabla są podłączone do odpowiednich portów. 

• Sprawdź, czy oba urządzenia mają zasilanie. 

• Sprawdź, czy używasz odpowiedniego typu kabla. Informacje na ten temat można znaleźć w 1949 roku.  

• Poszukaj luźnych połączeń. Czasami kabel wydaje się być siedzący, ale nie jest. Odłącz kabel, a następnie 
podłącz go ponownie. 

 
Połączenia portowe 10/100/1000 

Jeśli port wydaje się działać nieprawidłowo: 

• Sprawdź stan wszystkich portów, sprawdzając diody LED. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz 
Przełączanie diod LED na stronie   53. 
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• Użyj uprzywilejowanego polecenia EXEC interfejsu show, aby sprawdzić, czy port jest wyłączony z 
powodu błędów, wyłączony lub zamknięty. W razie potrzeby ponownie zmietrzyć port. 

• Sprawdź typ kabla. 
 

Moduł SFP  

Używaj tylko modułów Cisco SFP. Każdy moduł Cisco ma wewnętrzny szeregowy EEPROM, który jest zakodowany 
z informacjami o zabezpieczeniach. To kodowanie sprawdza, czy moduł spełnia wymagania dla przełącznika. 

• Sprawdź moduł SFP. Wymiej podejrzany moduł ze znanym dobrym modułem. 

• Sprawdź, czy moduł jest obsługiwany na tej platformie. (Informacje o wersji przełącznika na Cisco.com 
wyświetlają listę modułów SFP, które obsługuje przełącznik). 

• Użyj uprzywilejowanego polecenia EXEC interfejsu show, aby sprawdzić, czy port lub moduł jest 
wyłączony z powodu błędów, wyłączony lub zamknięty. W razie potrzeby ponownie zmietrzyć 
port. 

• Upewnij się, że wszystkie połączenia światłowodowe są czyste i bezpiecznie połączone. 
 

Ustawienia 
interfejsu 

 

Sprawdź, czy interfejs nie jest wyłączony lub wyłączony. Jeśli interfejs jest ręcznie zamknięty po obu 
stronach  łącza, nie pojawi się, dopóki nie można ponownie włączyć interfejs. Użyj polecenia EXEC z 
uprawnieniami interfejsu show, aby sprawdzić, czy interfejs jest wyłączony z powodu błędów, wyłączony 
lub zamknięty po obu stronach połączenia. W razie potrzeby ponownie zmietrzyć interfejs. 

 

Urządzenie 
końcowe ping 

 

Ping z przełącznika podłączonego bezpośrednio najpierw, a następnie pracować w drodze powrotnej portu przez 
port, interfejs przez interfejs, trunk by trunk, aż znajdziesz źródło problemu z łącznością. Upewnij się, że każdy 
przełącznik może zidentyfikować adres MAC urządzenia końcowego w tabeli CAM (Content-Addressable 
Memory). 

 

Pętle obejmujące 
drzewa 

 

Pętle STP może powodować poważne problemy z wydajnością, które wyglądają jak problemy z portem lub 
interfejsem. 

Jednokierunkowe łącze może powodować pętle. Występuje, gdy ruch wysyłany przez przełącznik jest odbierany 
przez sąsiada, ale ruch od sąsiada nie jest odbierany przez przełącznik. Uszkodzony kabel, inne problemy z 
okablowaniem lub problem z portem mogą spowodować tę komunikację jednokierunkową. 

Na przełączniku można włączyć wykrywanie łączy jednokierunkowych (UDLD), aby zidentyfikować  
problemy z łączami jednokierunkowymi. Aby uzyskać informacje na temat włączania UDLD na 
przełączniku, zobacz sekcję "Opis UDLD" w przewodniku konfiguracji oprogramowania przełącznika na 
Cisco.com. 

 

Wydajność przełącznika 

Szybkość, dupleks i autonegocjacja 

Statystyki portów, które pokazują dużą ilość błędów wyrównania, sekwencji sprawdzania ramek (FCS) lub 
błędów późnych kolizji, może oznaczać szybkość lub niezgodność dupleksu. 

Typowy problem występuje, gdy ustawienia dupleksu i prędkości są niezgodne między dwoma przełącznikami, 
między przełącznikiem a routerem lub między przełącznikiem a stacją roboczą lub serwerem. Niezgodności 
mogą się zdarzyć podczas ręcznego ustawiania szybkości i dupleksu lub problemów z 
automatycznymnegonegocjacją między dwoma urządzeniami. 
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Aby zmaksymalizować wydajność przełącznika i zapewnić łącze, postępuj zgodnie z jedną z tych 
wskazówek podczas zmiany ustawień dupleksu lub prędkości. 

• Niech oba porty automatycznie znegoniwersują zarówno szybkość, jak i dupleks. 

• Ręcznie ustaw parametry prędkości i dupleksu dla interfejsów na obu końcach połączenia. 

• Jeśli urządzenie zdalne nie do negocjacji nie zostanie automatycznie negocjowane, użyj tych 
samych ustawień dupleksu na dwóch portach. Parametr prędkości dostosowuje się nawet wtedy, 
gdy podłączony port nie jest  automatycznie negocjowany. 

 
Automatyczne negocjowanie i karty interfejsu sieciowego 

Czasami występują problemy między kartami interfejsu sieciowego przełącznika i innych firm. Domyślnie 
porty przełącznika i interfejsy automatycznie negocjacji. Laptopy lub inne urządzenia są często ustawione 
na autonegocjacja, ale czasami występują problemy. 

Aby rozwiązać problemy z automatycznym negocjowaniem, spróbuj ręcznie skonfigurować obie strony 
połączenia. Jeśli to nie  rozwiąże problemu, może to oznaczać problem z oprogramowaniem układowym lub 
oprogramowaniem na karcie sieciowej. Można rozwiązać ten problem, uaktualniając sterownik karty 
sieciowej do najnowszej wersji. 

 

Odległość 
okablowania 

 

Jeśli statystyki portów wykazują nadmierne błędy FCS, późnego kolizji lub wyrównania, sprawdź, czy 
odległość kabla od przełącznika do podłączonego urządzenia spełnia zalecane wytyczne. Zobacz Kabel i 
złącza. 

 

Resetowanie przełącznika 
Są to powody, dla których warto zresetować przełącznik do ustawień domyślnych ustawień fabrycznych: 

• Zainstalowano przełącznik w sieci i nie można się z nim połączyć, ponieważ przypisano niewłaściwy 
adres IP. 

• Chcesz zresetować hasło na przełączniku. 
 

 
  

nuta 
 

 
 

ostrożność 

\Resetowanie przełącznika powoduje usunięcie konfiguracji i ponowne uruchomienie przełącznika. 
 

 
 

Po naciśnięciu przycisku Instalacja ekspresowa po włączeniu automatyczna 
sekwencja rozruchu zostanie zatrzymana, a przełącznik przejdzie w tryb 
bootloadera. 

 
 

 

Aby zresetować przełącznik: 

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Ustawienia ekspresowe (wpuszczony za mały otwór w płycie czołowej) 
przez około 15 sekund za pomocą spinacza do papieru lub podobnego przedmiotu. Dioda LED express setup 
będzie migać na czerwono/na zielono, gdy przycisk wpuszczony zostanie przytrzymany wystarczająco 
długo. 

2. Przełącznik zostanie ponownie uruchomiony. Dioda LED systemu zmienia kolor na zielony po zakończeniu 
ponownego uruchomienia przełącznika. 

3. Naciśnij ponownie przycisk Konfiguracji ekspresowej przez 3 sekundy. Przełącznik Port Ethernet miga na 
zielono. 
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Przełącznik działa teraz jak przełącznik nieskonfigurowany. Przełącznik można skonfigurować za pomocą 
procedury konfiguracji interfejsu wiersza polecenia opisanej w temacie Konfigurowanie przełącznika za 
pomocą programu instalacyjnego opartego na połączeniu interfejsu wiersza polecenia 
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Jak odzyskać hasła 
Odzyskiwanie hasła to funkcja, którą administrator systemu może włączyć lub wyłączyć. Jeśli odzyskiwanie hasła 
jest wyłączone, jedynym sposobem odzyskania danych po zgubieniu lub zapomnianym haśle jest całkowite 
wyczyszczenie konfiguracji przełącznika. 

Przewodnik konfiguracji oprogramowania przełącznika Cisco IE 3X00 zawiera szczegółowe informacje na temat 
włączania i wyłączania funkcji odzyskiwania haseł oraz procedury odzyskiwania haseł. 

 
Znajdowanie numeru seryjnego przełącznika 

Jeśli skontaktujesz się z Pomocą Techniczną Cisco, musisz znać numer seryjny przełącznika. Można 
również użyć pokaż wersji uprzywilejowane polecenie EXEC, aby uzyskać numer seryjny przełącznika. 

Ponadto numer seryjny przełącznika jest drukowany na etykiecie urządzenia, na samym urządzeniu. 
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Dane techniczne 
• Dane techniczne, na stronie 59 

 
Dane techniczne 

Najbardziej aktualne specyfikacje techniczne przełączników serii IE 3X00 można znaleźć w karcie danych 
IE 3X00. Dodatkowe specyfikacje i szczegóły nie w arkuszu danych, znajdują się w tej sekcji. 

 
Specyfikacje obudowy 
Tabela 2: Specyfikacje obudowy przełączników Cisco IE 3X00 

 
 Automatyka przemysłowa i niebezpieczne 

lokalizacje 
podstacja Sygnalizacja drogowa 

Typy 
obudów 

Zamknięte obudowy 

Na przykład: NEMA4, NEMA4X, 
NEMA12, NEMA13, IP54 i IP66. 

Obudowy wentylowane 

Na przykład: NEMA1, IP20 i 
IP21. 

Obudowy wyposażone w 

wentylator lub dmuchawę Na 

przykład: NEMA TS-2. 

Uwaga: Minimalny przepływ powietrza 
wynosi 150 lfm4. 

4 lfm = liniowe stopy na minutę. 
 

Znamionowe napięcia prądowego i wejściowego 
Tabela 3: Znamionowa odporność na prąd i napięcie wejściowe 

 

model Zakres napięcia wzmacniacze @Max Budżet PoE / PoE (+) 

IE-3200-8T2S 12-48Vdc 2.2A N/a 

IE-3200-8P2S 12-54Vdc 5.5A 240W 

IE-3300-8T2S 12-48Vdc 4.0A N/a 

IE-3300-8T2X 12-48Vdc 4.0A N/a 
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model Zakres napięcia wzmacniacze @Max Budżet PoE / PoE (+) 

IE-3300-8U2X 12-54Vdc 10.6A 480W 

IE-3300-8P2S 12-54Vdc 10.6A 240W (podstawa), 360W 
(z modułem) 

IE-3400-8T2S 12-48Vdc 4.4A N/a 

IE-3400-8P2S 12-54Vdc 10.7A 240W (podstawa), 480W 
(z modułem rozszerzeń) 

 

Oceny alarmowe 
Tabela 4: Oceny alarmowe Cisco IE 3X00 

 

Oceny alarmowe specyfikacja 

Specyfikacja elektryczna wejścia alarmowego Dla wejścia: Wykryć stan otwarty lub zamknięty 
("Wykrywanie suchego kontaktu"). 

Nie należy stosować zasilania zewnętrznego. 

Specyfikacja elektryczna wyjścia alarmowego 1,0 A @ 24 VDC lub 0,5 A przy 48 VDC 

Dane techniczne 
Oceny 
alarmowe 
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Kable i złącza 
• Kabel i złącza, na stronie 61 

 
Kable i złącza 

Specyfikacja złączy 

Porty 10/100/1000 
Porty Ethernet 10/100/1000 na przełącznikach wykorzystują złącza RJ-45. 
Rysunek 19: Pinouts port 10/100/1000 

 

 
 

  

Uwaga Piny złączy 1, 2, 3 i 6 są używane dla PoE. 
 
 

Złącza modułów SFP 
Na poniższej ilustracji przedstawiono złącze stylu LC używane z gniazdami modułu SFP. Jest to 
światłowodowe złącze kablowe. 
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Rysunek 20: Światłowodowe złącze modułu SFP LC 
 

 
 

  

ostrzeżenie 
 
 
Port konsoli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

nuta 

Niewidoczne promieniowanie laserowe może być emitowane z odłączonych włókien lub złączy. Nie 
wpatruj się w belki ani nie patrz bezpośrednio za pomocą przyrządów optycznych. Oświadczenie 1051 

 

 
 
Przełącznik ma dwa porty konsoli: 5-pinowy port USB mini-typu B na panelu przednim (patrz zdjęcie 
poniżej) i port konsoli RJ-45 na tylnym panelu. 
Rysunek 21: Port USB Mini-Type B 

 

Port konsoli USB wykorzystuje kabel mini-B typu USB typu A do 5-pinów, pokazany na poniższej 
ilustracji. Kabel USB typu A-USB typu B nie jest dostarczany. 

 
 
Podczas korzystania z systemu Linux, dostęp do konsoli USB za pomocą Minicom zamiast ekranu. 

 
 

Rysunek 22: Kabel mini typu USB A-to-USB 5-pinowy typu B 
 

Port konsoli RJ-45 wykorzystuje 8-pinowe złącze RJ-45 Dostarczony kabel adaptera RJ-45-to-DB-9 służy do 
podłączenia portu konsoli przełącznika do komputera konsoli. Jeśli chcesz podłączyć port konsoli 
przełącznika do terminala, musisz podać żeński adapter DTE RJ-45-to-DB-25. Możesz zamówić zestaw 
(numer części 
ACS-DSBUASYN=) zawierający ten adapter. 
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Port 
alarmowy 

 
 

Etykiety pin-outów złącza alarmowego znajdują się na panelu przełącznika i są wyświetlane poniżej. 

 

etyki
eta 

połączenie 

Nie Wyjście alarmowe normalnie otwarte (NO) 

Com Wyjście alarmowe Wspólne połączenie 

Nc Wyjście alarmowe normalnie zamknięte (NC) 

IN2 Wejście alarmowe 2 

Ref. Połączenie sygnału wejściowego alarmu 

IN1 Wejście alarmu 1 

 

Kable i adaptery 

Kable modułów SFP 
Każdy port musi być zgodny ze specyfikacjami długości fal na każdym końcu kabla, a w przypadku niezawodnej 
komunikacji kabel nie może przekraczać dopuszczalnej długości. Pełną listę obsługiwanych modułów i kabli SFP 
można znaleźć w arkuszach danych. 
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nuta • Maksymalna temperatura pracy przełącznika zależy od typu używanego modułu SFP. 

 

 
 

 

nuta W przypadku korzystania z modułów SFP-10G-ER-I i ONS-SI+-10G-ER 
wymagamy obniżenie temperatury 5°C. 

 

• Przepustowość modalna dotyczy tylko światłowodu wielomodowego. 

• Średnica/średnica pola/okładzina = 9 mikrometrów/125 mikrometrów. 

• W przypadku korzystania z modułów 1000BASE-LX/LH SFP, MMF i krótkiej odległości łącza 
wymagany jest przewód łatny 1000BASE-LX/LH. Użycie zwykłego przewodu krosowego może 
spowodować nasycenie nadawczo-odbiorcze, co spowoduje podwyższony poziom błędu bitowego 
(BER). W przypadku korzystania z modułu SFP LX/LH z MMF o średnicy 62,5 mikronów należy 
również zainstalować przewód łatny kondycjonujący tryb między modułem SFP a kablem MMF 
zarówno na końcach wysyłania, jak i odbierania łącza. Tryb kondycjonujący przewód łaty jest 
wymagany dla odległości łącza większych niż 300 m (984 stóp). 

• Moduły SFP 1000BASE-ZX mogą przesyłać dane o długości do 100 km za pomocą smf z 
przesunięciem dyspersji lub smf o niskim tłumieniu. Odległość zależy od jakości włókna, liczby 
złączy i złączy. 

• Gdy rozpiętość kabla światłowodowego jest mniejsza niż 25 km, włóż optyczny atuator optyczny 5-
decybeli (dB) lub 10-dB między instalacją kabli światłowodowych a portem odbiorczym modułu 
1000BASE-ZX SFP. 

 
 

Pinouty 
kablowe 

 
 

Rysunek 23: Cztery skręcone pary prosto-through schemat kabla dla portów 1000BASE-T 
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Rysunek 24: Cztery schematy kabli crossoverowych z skrętką do portów 1000BASE-T 
 

Aby zidentyfikować kabel skrzyżowany, przytrzymaj końcówki kabla obok siebie, z zakładką z tyłu. 
Przewód podłączony do pinu 1 na lewym końcu powinien być w tym samym kolorze co przewód 
podłączony do pinu 3 po prawej stronie. Przewód podłączony do pinu 2 po lewej stronie powinien być w 
tym samym kolorze co przewód podłączony do pinu 6 po prawej stronie. 
Rysunek 25: Identyfikacja kabla krzyżowego 

 

 
Pinouty adaptera portów konsoli 

Port konsoli wykorzystuje 8-pinowe złącze RJ-45. Jeśli kabel konsoli nie został zamówiony, należy podać 
kabel adaptera RJ-45-to-DB-9, aby podłączyć port konsoli przełącznika do portu konsoli komputera. Jeśli 
chcesz podłączyć port konsoli przełącznika do terminala, musisz podać żeński adapter DTE RJ-45-to-DB-
25. 

 

Przełącz consoleport (DTE) RJ-45-to-DB-9Terminal Adapter KonsolaRządy 

sygnał DB-9 Pin sygnał 

Rts 8 Cts 

Dtr 6 Dsr 

TxD ( TxD ) 2 RxD ( RxD ) 

Gnd 5 Gnd 

RxD ( RxD ) 3 TxD ( TxD ) 

Dsr 4 Dtr 

Cts 7 Rts 
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Uwaga Żeński adapter DTE RJ-45-to-DB-25 nie jest dostarczany z przełącznikiem. 
 
 

SwitchConsolePort (DTE) RJ-45-to-DB-25Adapter KonsolaRządy 

sygnał DB-25 Pin sygnał 

Rts 5 Cts 

Dtr 6 Dsr 

TxD ( TxD ) 3 RxD ( RxD ) 

Gnd 7 Gnd 

RxD ( RxD ) 2 TxD ( TxD ) 

Dsr 20 Dtr 

Cts 4 Rts 

 


