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است که از نوع غیرمدیریتی بوده و برای کاربردهای « اریونت»محصولی از شرکت  هسوییچ شبک

 10/100از نوع  LAN درگاه 24ها و ادارات طراحی شده است. این سوییچ دارای معمولی سازمان

اند. در قسمت کناری ثانیه است که در قسمت جلویی سوییچ قرار گرفتهمگابیت بر 1000/

شود که اطالعات مناسبی از وضعیت کارکرد صحیح هرکدام از ها، نشانگرهایی مشاهده میدرگاه

 درگاه 24بر کند. عالوهها به همراه وضعیت دریافت و ارسال اطالعات را به کاربر ارائه میدرگاه

LANسوییچ ، AR-SW24PG2S دارای دو درگاه Combo های است که برای کاربری

 IEEE تر بسیار کاربردی خواهد بود. به یاری پشتیبانی بسیار خوب از استانداردهایایحرفه

 ، مدلاریونتی شاهد سرعت انتقال باالی اطالعات در این محصول خواهیم بود. سوییچ شبکه

AR-SW24PG2S توان از راحتی میبرد که بهور بهره میهای سراز طراحی مناسبی برای رک

 اینچ را دارد. این سوئیچ غیر مدیریتی 19استفاده کرد. قابلیت نصب در رک های استاندارد  آن

( UnManaged ) که بصورت Plug & Play  ،کار می کند؛ برای اتصال به کامپیوتر، پرینتر

اده قرار می گیرد. و نیز می تواند به و ... در شبکه مورد استف NASسرور، مانیتور، دستگاه های

صورت اتوماتیک پورت های غیرفعال را شناسایی کند و مصرف انرژی آنها را کاهش دهد. 

همچنین می تواند طول کابل های متصل به هر پورت را تخمین بزند و مصرف انرژی کابل های 

 دستگاه که در رده کوتاه تر را به صورت خودکار کاهش دهد. از دیگر ویژگی های مهم این

SOHO/SMB شبکه قرار دارد؛ می توان به طراحی بدون فن، پشتیبانی از استاندارد IEEE 

802.3/3u/3x/3ab 512،امنیت باال و بدون افت سرعت،میزان بافر رم در این سوییچ برابر با 

 گیگابایت است. متخصصان شبکه، 8.8کیلوبایت است و ظرفیت جدول مک آدرس آن برابر با 

های کامپیوتری پایداری ها بتوان شبکهی محصوالتی هستند که به کمک آنهمواره به دنبال تهیه

ای تجهیزات شبکه است که انتخاب اول از تولیدکنندگان حرفه اریونترا ایجاد کرد. شرکت 

جز قوی ترین شرکت ها در زمینه تجهیزات شبکه و  های این حوزه استایبسیاری از حرفه

 . می باشد مخابراتی
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 PoEپورت  24و  Rj45پورت  24 یدارا

 Mbps10/100/1000باند  یپهنا یپورت دارا 24 هر

 SFP نکیدو پورت آپل یدارا

 Auto Negotiation & Auto MDI/MDIXپورتها به صورت  همه

 Wire-Speed forwardingهمه پورتها از  یبانیپشت

 802.3af IEEEاز استاندارد  یبانیپشت

 8MB: یممور بافر

 داریفوق پا تیبا قابل Military-Grade Chipاز  استفاده

 (Fan lessفن ) بدون

 و طول عمر باال تیفیک نیشده با بهتر ساخته

 C °   60تا C °  -10عملکرد از  یدما
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مشخصات 

 محصول

 جزییات مشخصات محصول

های ویژگی

افزاریسخت  

 100BASE-TX, 1000BASE-T:EIA/TIA-568 100-ohm رابط ها
STP (100 m max.), 100BASE-TX, 1000BASE-
T:UTP Cat. 5, Cat. 5e (100 m max.), 10BASE-
T:EIA/TIA-586 1000-ohm STP (1000 m max.), 
10BASE-T:UTP CAT 3/4/5/5e (1000 m max.) 

 LAN 24 تعداد پورت

10/100/1000 Base-T Ports 24 

PoE دارد 

 280x180x44 ابعاد)طول*عرض*ارتفاع()میلی متر(

 :LED Per device: Power, Per port نشانگر
100Mbps/1000Mbps speed, Link/activity 

 دارد داخل رک

PoE plus PoE plus دارد 

ویژگی های 

 نرم افزاری

 ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negotiation, IEEE استانداردهای پورت
802.1P QoS support, IEEE 802.3 10BASE-T 
Ethernet (twisted-pair copper), IEEE 802.3ab 
1000BASE-T Gigabit Ethernet (twisted-pair 
copper), IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet 
(twisted-pair copper), IEEE 802.3x Flow Control 

 غیرمدیریتی نوع سوئیچ

 Gbps 48 ظرفیت سوئیچ

کیفیت 

 خدمات

(QOS) 

Number of Queues per port 4 

Weighted Round Robin 
(WRR) 

 ندارد

 MAC-address table 8K عملکرد

سایر 

هاویژگی  

 دارد arioo_ Green پشتیبانی از

-C-Tick Class A, CB, CE Class A, FCC Class A, ICES گواهی نامه ها
003 Class A, uL/cuL, VCCI Class A 

سال گارانتی 2 گارانتی گارانتی  
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