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Parametry SWITCH dotyczy Pakietu 11

1. Przełącznik sieciowy:

Budowa/wyposażenie/parametry:
➢ przełącznik warstwy 3 (lite)
➢ port LAN 10GBASE-X SFP+ (obsługa modułów SFP+ 10Gbps i SFP 1Gbps) – 4 szt., dedykowane
➢ port LAN 1000Base-T RJ45 – 48 szt.
➢ przepustowość przełączania (switching bandwidth) – 176Gbps, architektura non-blocking fabric
➢ prędkość przekazywania (forwarding rate) – min. 130Mpps
➢ porty zarządzania: port szeregowy (konsola lokalna)
➢ zasilanie 230V AC/50Hz 
➢ obudowa typu rack, przystosowana do montażu w szafie 19”, wysokość 1U, 
➢ uchwyty do montażu rack w zestawie

Wspierane usługi/funkcjonalności, parametry minimalne:
➢ praca w stosie do min. 4 urządzeń, połączenie w stos przez porty SFP+ przez dowolne medium
➢ wspierane protokoły i standardy: IEEE 802.3i 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-T, IEEE 802.3ab 

1000Base-T, IEEE 802.1Q VLAN tagging, IEEE 802.3x Full-Duplex Flow Control, IEEE 802.3z 
Gigabit Ethernet 1000Base-SX/LX, IEEE 802.3ae 10-Gigabit Ethernet Over Fiber, IEEE 802.3an 
10GBASE-T, IEEE 802.3ad Trunking, IEEE 802.1p Class of Service,  IEEE 802.1D STP,  IEEE 
802.1w RSTP, IEEE 802.1s MSTP, IEEE 802.1x RADIUS Network Access Control, IEEE 802.3az 
Energy Efficient Ethernet

➢ funkcjonalności VLAN: obsługa wszystkich etykiet zdefiniowanych w standardzie, obsługa min. 256
VLAN, IP based VLAN, MAC based VLAN, Voice VLAN

➢ funkcjonalności agregacji łącz: LACP, Static LAG, możliwość zdefiniowania min. 16 grup agregacji 
do 8 portów w grupie

➢ funkcjonalności wysokiej dostępności i bezpieczeństwa: Storm Control, PerVLAN STP, PerVLAN 
RSTP, STP Loop Guard, STP Root Guard, STP BPDU Guard, STP BPDU Filtering, STP BPDU 
Flooding, ACL

➢ tablica MAC: min. 16K adresów
➢ zarządzanie urządzeniem poprzez przeglądarkę internetową (protokół HTTP/HTTPS), interfejs CLI 

przez terminal Telnet/SSH, konsolę lokalną (port szeregowy, USB)
➢ monitorowanie SNMP, syslog, port mirroring
➢ gwarancja na urządzenie: min. 12 miesięcy

2. Moduł SFP+:
➢ zgodność z oferowanym przełącznikiem sieciowym 
➢ standard komunikacji: 10GBASE-SR
➢ standard światłowodu: wielomodowy
➢ długość fali: 850nm
➢ złącze: LC duplex
➢ transmisja na odległość do 300m przy zastosowaniu światłowodu OM3
➢ instalacja/demontaż bez wyłączania przełącznika (hot plug)
➢ moduł nie musi być dedykowany przez producenta przełącznika
➢ gwarancja min. 3 lata

3. Moduł SFP:
➢ zgodność z oferowanym przełącznikiem sieciowym 
➢ standard komunikacji: 1000Base-SX



➢ standard światłowodu: wielomodowy
➢ długość fali: 850 nm
➢ złącze: LC duplex
➢ transmisja na odległość do 550m przy zastosowaniu światłowodu OM2
➢ instalacja/demontaż bez wyłączania przełącznika (hot plug)
➢ moduł nie musi być dedykowany przez producenta przełącznika
➢ gwarancja min. 3 lata

4. Kabel DAC:
➢ zgodność z oferowanym przełącznikiem sieciowym 
➢ długość: 3 m
➢ transmisja: 10 Gbps
➢ wtyki - SFP+
➢ hot plug
➢ kabel nie musi być dedykowany przez producenta przełącznika

5. Patchcord światłowodowy:
➢ długość: 2 m
➢ światłowód wielomodowy 50/125um, OM3
➢ wtyk SC duplex
➢ wtyk LC duplex


