
 

  

  

 Przełączniki serii DS-3E23XXP umożliwiają tworzenie topologii RING w oparciu o protokoły STP/RSTP z 

czasem przywracania transmisji 50ms oraz tworzenie grup agregowanych LACP dla zapewnienia 

najwyższego poziomy bezpieczeństwa i niezawodności sieci. 

 Przełączniki serii DS-3E23XXP posiadają zaimplementowane funkcje ACL pozwalające na filtrowanie ruchu 

w oparciu o dane L2-L7, umożliwiając efektywne zarządzanie przepływem danych. 

 Przełączniki serii DS-3E23XXP wspierają funkcję In-Service Software Upgrade (ISSU) aby zapewnić 

nieprzerwaną pracę urządzeń podczas aktualizacji oprogramowania. 

 Przełączniki serii DS-3E23XXP mają zaimplementowany szereg funkcji wspierających multicast L2 takich jak 

IGMP-snooping, kopiowanie ustawień pomiędzy VLAN’ami czy obsługę komend fast-leave; 

 Przełączniki serii DS-3E23XXP obsługują standard IEEE 802.3AF/AT oraz posiadają wbudowane wydajne 

zasilacze zapewniające stabilne zasilanie kamer PoE nawet na wszystkich 24 portach urządzenia.  

 Przełączniki serii DS-3E23XXP umożliwiają nadawanie priorytetów portom dla obsługi funkcji PoE. 

 Przełączniki serii DS-3E23XXP oferują funkcję POE, przy odporności na przepięcia do 4KV.  

 Przełączniki serii DS-3E23XXP umożliwiają realizację zaawansowanych mechanizmów klasyfikacji ruchu w 

oparciu o VLAN, MAC, adresy IP lub nadany priorytet zapewniając doskonałe parametry transmisji. 

 Przełączniki serii DS-3E23XXP umożliwiają budowanie elastycznych polityk zarządzania pasmem, w oparciu 

o ustawienia portu lub nadanego limitu transmisji dla zapewnienia wysokich standardów pracy sieci. 

 Przełączniki serii DS-3E23XXP wspierają obsługę wielu kolejek w oparciu o algorytmy SP, WRR lub „SP plus 

WRR”. 

 Zaawansowane mechanizmy bezpieczeństwa: zaimplementowane mechanizmy umożliwiają zabezpieczenie 

transmisji na poziomie pakietów, zabezpieczając sieć przed atakami typu DoS-/TCP SYN Flood, UDP Flood, 

Broadcast Storm lub atak za pomocą generowania dużego ruchu. 

 Obsługa mechanizmów autoryzacji w oparciu o IEEE 802.1x, Radius oraz BDTacacs+. 

 Przełączniki serii DS-3E23XXP wspierają mechanizmy ograniczające transmisję storm/multicast/unicast 

zapewniając bezproblemową pracę urządzeń w trudnych warunkach sieciowych. 

 Przełączniki serii DS-3E23XXP umożliwiają tworzenie topologii typu RING dla wymagających systemów. 

 Przełączniki serii DS-3E23XXP wspierają funkcję port isolation w oparciu o VLAN, DHCP-Snooping, lub 

IP+MAC oraz Port binding dla zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa. 

 Przełączniki serii DS-3E23XXP oferuję szereg metod zarządzania takich jak konsola www, Telnet, SSH. 

 Przełączniki serii DS-3E23XXP oferują możliwość zarządzania w oparciu o konsolę www, oferując proste I 

intuicyjne narzędzie dla administratorów. 

 Przełączniki serii DS-3E23XXP obsługują funkcję TFTP do wgrywania i pobierania plików. 

Podstawowe cechy i funkcje 

 

Przełączniki serii DS-3E23XXP z funkcją POE 
 

 



 

 

 

Urządzenie DS-3E2310P DS-3E2318P DS-3E2326P 

Matryca przełączająca 10Gbps 21.2Gbps 22.8Gbps 

Przełączanie 5.6Mpps 8.4Mpps 9.6Mpps 

Tablica MAC 8K 8K 8K 

Porty  

8-portów 100M Base-T +2 

współdzielone porty 1Gb 

16-portów 100M Base-T 

+2 współdzielone porty 

1Gb 

24-porty 100M Base-T +2 

współdzielone porty 1Gb 

Wymiary (S×G×W)(mm) 280*179*45 440×232×44 440×232×44 

Pobór mocy <15W <15W <15W 

POE/POE+ Wspierane  Wspierane Wspierane 

Budżet PoE 140W(POE 125W) 330W (POE 300W)  400W (POE 380W) 

Zasilacz AC：100V-240V，50Hz±10% 

Cechy środowiskowe 
Temperatura pracy/wilgotność: 0℃-50℃，10%-90% bez kondensacji 

Temperatura przechowywania/wilgotność: -20℃-70℃；5%-95% bez kondensacji 

Tablice MAC 
Konfiguracja statyczna i dynamiczna MAC; wyszukiwanie i usuwanie adresów MAC  

Konfigurowalny MAC aging; ograniczona ilość MAC, filtrowanie adresów MAC 

VLAN 4K VLAN; GVRP; QinQ; Private VLAN 

STP 
802.1D (STP), 802.1W (RSTP) oraz 802.1S (MSTP) 

BPDU protection, root protection oraz loopback protection 

Multicast 

IGMP v1/v2/v3 

IGMP snooping 

IGMP Fast Leave 

Obsługa grup Multicast wraz z ograniczeniem ilości 

Kopiowanie Multicast pomiędzy VLANs (S2108POE nie wspiera tej funkcji) 

QoS  

Klasyfikacja ruchu w oparciu nagłówki L2-L4 (S2108POE nie wspiera tej funkcji) 

Obsługa ruchu w oparciu o protokół CAR  

Priorytetyzacja ruchu w oparciu o 802.1P/DSCP (S2108POE nie wspiera tej funkcji) 

SP, WRR oraz “SP+WRR” 

Mechanizmy zabezpieczające przed utratą pakietów Tail-Drop and WRED 

Monitoring przepływu 

Bezpieczeństwo Identyfikacja i filtrowanie ruchu L2/L3/L4 w oparciu o ACL (S2108POE nie wspiera tej 

funkcji) 

Odporność na ataki: DDoS, TCP’s SYN Flood, UDP Flood etc. 

Odporność na burze rozgłoszeniowe Broadcast/multicast/unknown unicast  

Funkcja Port isolation 

Funkcje Port security oraz “IP+MAC+port” binding (S2108POE nie wspiera tej funkcji) 

Topologie redundantne 
Łącza agregowane: Static/LACP  

RING w oparciu o EAPS oraz ERPS 

Zarządzanie 

Konsola systemowa, Telnet, SSH2.0, www 

SNMP v1/v2/v3 

TFTP 

RMON 

 

 

Specyfikacje 

 



 

Interfejs fizyczny 
 

 

 

 

 

 

 

No. Skrót Nazwa Funkcje 

1 Konsola  Port konsoli Zarządzanie lokalne. 

2 SYS Wskaźnik stanu system Jeżeli wskaźnik się świeci, stan system jest normalny. 

3 PWR Wskaźnik zasilania Jeżeli przełącznik jest zasilany, wskaźnik się świeci. 

4 Lnk/Act 
Wskaźnik Lnk/Act dla każdego 

portu 

Zielony wskaźnik się świeci: prędkość 10/100Mbps; Czerwony 

wskaźnik się świeci: prędkość 1000Mbps; Żaden wskaźnik się nie 

świeci: brak transmisji.  

5 PoE Wskaźnik PoE dla każdego portu 
Wskaźnik się świeci: PoE pracuje normalnie 

Wskaźnik się nie świeci: PoE nie jest włączone 

6 Reset RESET Powrót do ustawień fabrycznych. 

7 / Porty RJ45 
Realizują transmisją zgodnie z ustaloną szybkością oraz zasilanie w 

oparciu o PoE 

8 / 2 porty 1Gb RJ45  Realizują transmisję z prędkością 10/100/1000Mbps. 

9 / 2 SFP ports  Realizują transmisję w oparciu o łącze światłowodowe  
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Panel przedni (Przykładowy panel DS-3E2318P) 

Dostępne modele 
DS-3E2310P  

DS-3E2318P  

DS-3E2326P 


