
PRZEŁĄCZNIKI SERII CISCO CATALYST EXPRESS 500
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Przełączniki Cisco® Catalyst® Express 500 dostarczają usług sieciowych dla firm do 250 pracowników. Ta rodzina
zarządzalnych przełączników FastEthernet i GigabitEthernet warstwy drugiej, zbudowana w oparciu o technologie Cisco 
Systems®, zapewnia nieblokującą architekturę i bezpieczny fundament dla usług przesyłania danych, korzystania z sieci 
bezprzewodowych i transportu głosu. Wbudowane zaawansowane usługi bezpieczeństwa pomagają ochronić sieć.

Intuicyjny interfejs graficzny upraszcza wstępną konfigurację, a także dalsze rekonfiguracje, monitoring i rozwiązywanie
problemów w sieci. Przełączniki wyposażono we wzorce konfiguracji - Cisco Smartports - z ustawieniami bezpieczeństwa,
jakości usług (QoS) i transmisji multicast zoptymalizowanymi dla konkretnych zastosowań i typów urządzeń, co pozwala na 
bezproblemową integrację usług przesyłania danych, obrazu, komunikacji IP i WLAN. Dzięki zastosowaniu Cisco Smartports 
ruch krytyczny jest traktowany w sieci priorytetowo, rozmowy głosowe mają idealną jakość a aplikacje wymagające dużego 
pasma – np. wideokonferencje nie wpływają negatywnie na inne rodzaje ruchu. Zintegrowane mechanizmy inteligentnie 
wykrywają możliwe źródła kłopotów i proponują rozwiązania, zanim kłopoty staną się problemami.

Przełącznikami można zarządzać zarówno za pomocą zainstalowanego bezpośrednio na nich graficznego interfejsu zarządzania
oraz z aplikacji Cisco Network Assistant – zaawansowanego środowiska instalowanego na komputerach klasy PC. Cisco 
Network Assistant oferuje zcentralizowane zarządzanie i konfiguracje przełączników oraz innych urządzeń – takich jak routery i
punkty dostępu bezprzewodowego. CNA zapewnia też zintegrowane środowisko do zarządzania uaktualnianiem oprogramowania 
na urządzeniach, którymi zarządza – odbywa się to przez prosty mechanizm drag-and-drop. Aplikacja Cisco Network Assistant 
dostępna jest za darmo pod adresem http://www.cisco.com/go/cna.

Przełączniki Cisco Catalyst Express 500 oferują również zasilanie Power over Ethernet (PoE) pozwalając zmniejszyć koszt i 
złożoność implementacji rozwiązań Komunikacji IP i WLAN. PoE pozwala zasilać urządzenia takie jak telefony IP czy punkty 
dostępu do WLAN tym samym okablowaniem kategorii 5, którym korzystają one z dostępu do Ethernetu. Standard PoE pozwala 
zmniejszyć koszty nowych instalacji – nie trzeba inwestować w dodatkowe gniazda zasilania. 

Rodzina Cisco Catalyst Express 500 składa się z czterech modeli (Rysunek 1 i Tabela 1):

Rysunek 1     Seria Cisco Catalyst Express 500

Wydajność Opis

Wspierane standardy •  IEEE 802.1d Spanning Tree

•  IEEE 802.1p Class of Service

•  IEEE 802.1Q VLAN

•  IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree

•  IEEE 802.1x Port Access Authentication

•  IEEE 802.3ad Ling Aggregation Protocol (LACP)

•  IEEE 802.3af Power over Ethernet

•  IEEE 802.3x full duplex na portach 10BaseT, 100BaseT I 1000BaseT

•  IEEE 802.3u 100BaseT

•  IEEE 802.3ab 1000BaseT

•  IEEE 802.3z 1000BaseX

•  IGMP (wersja 1, 2 i 3) snooping

•  Secure Sockets Layer (SSL)

•  SNMPv3 (tylko do odczytu)

Zarządzanie (tylko do monitoringu) •  BRIDGE-MIB

•  ENTITY-MIB

•  ETHERNET-MIB

•  IF-MIB

•  RFC1213-MIB (MIB II)

•  RMON-MIB

•  CISCO-PRODUCTS-MIB

•  CISCO-SYSLOG-MIB

•  CISCO-ENVMON-MIB

Połączenia i okablowanie •  Porty 10/100BaseT: RJ-45, dwuparowe kategorii 5 UTP

•  Porty 10/100/1000BaseT: RJ-45, czteroparowe kategorii 5 UTP

•  Porty 1000BaseSX, 1000BaseLX/LH, 100BaseFX, 100BaseLX, 100BaseBX: połączenia LC 

•  (światłowód jedno- lub wielomodowy)

Wymiary •  439x444,5x251,5mm dla modeli 500-24TT, 500-24LC, 500G-12TC

•  439x444,5x365,8mm dla modelu 500-24PC

Waga •  3,7kg dla modeli 500-24TT, 500-24LC, 500G-12TC

•  5,5kg dla modelu 500-24PC

Zasilanie •  model 500-24TT - zużycie do 30W lub 102BTU na godzinę, wydzielane do 30W

•  model 500-24LC - zużycie do 110W lub 375BTU na godzinę, wydzielane do 45W

•  model 500-24PC - zużycie do 460W lub 1570BTU na godzinę, wydzielane do 90W

•  model 500G-12TC - zużycie do 45W lub 154BTU na godzinę, wydzielane do 45W

•  zasilanie AC: 100-240V, 0.8-1.3A, 50-60Hz

•  zasilanie DC: tylko dla RPS675 (tylko model 500-24PC): 12V przy 14A, -48V przy 7.8A

Zakresy pracy •  Temperatura pracy: od 0 do 45ºC

•  Temperatura przechowywania: od -25 do 75 ºC

•  Wilgotność powietrza: od 10 do 85% (niekondensująące się)

•  Wysokość pracy: do 3000m

•  Wysokość przechowywania: 4500m

Wydajność Opis

Przewidywany wskaźnik MTBF model 500-24TT - 308482 godziny lub 35 lat

model 500-24LC - 282705 godziny lub 32 lata

model 500-24PC - 211167 godziny lub 24 lata

model 500G-12TC - 289193 godziny lub 33 lata

Głośność ISO 7770 - temperatura otoczenia do 30ºC

modele 500-24TT, 500-24LC, 500G-12TC - 40dBa

model 500-24PC - 48dBa

Certyfikaty bezpieczeństwa •  UL 60950-1

•  CUL CAN/CSA C22.2 No. 60950-1

•  TUV/GS EN60950-1

•  CB IEC60950-1 ze wszystkimi modyfikacjami krajowymi

•  NOM NOM-019-SCFI

•  CE

Certyfikaty emisji

elektromagnetycznych
•  FCC Part 15 Class A

•  EN 55022 Class A (CISPR22)

•  EN 55024 (CISPR24)

•  VCCI Class A

•  AS/NZS CISPR22 Class A

•  MIC

•  Chińskie wymogi EMC

•  GOST
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Cisco Catalyst Express 500-24TT:
 Desktop and Printer

Cisco Catalyst Express 500-24LC:
Desktop, Printer and Wireless LAN

Cisco Catalyst Express 500-24PC:
Desktop, Printer, Wireless LAN and

IP Communications

Cisco Catalyst Express 500G-12TC
Gigabit Backbone and Server Connectivity

Cisco Network
Assistant

WAN/
Internet

Nazwa produktu / SKU Opis

Catalyst Express 500-24TT / 

WS-CE500-24TT
•  24 porty 10/100 do podłączenia stacji roboczych

•  2 porty 10/100/1000 do podłączenia innych przełączników lub serwerów

Catalyst Express 500-24LC / 

WS-CE500-24LC
•  20 portów 10/100 do podłączenia stacji roboczych

•  4 porty 10/100 PoE do podłączenia stacji roboczych lub urządzeń zasilanych przez PoE – np. 

•  telefonów IP, punktów dostępu WLAN i kamer

•  2 porty 10/100/1000 wymienne z dwoma slotami na opcjonalne moduły SFP - do podłączenia innych 

•  przełączników lub serwerów

Catalyst Express 500-24PC / 

WS-CE500-24PC
•  24 porty 10/100 PoE do podłączenia stacji roboczych lub urządzeń zasilanych przez PoE – np. 

•  telefonów IP, punktów dostępu WLAN i kamer

•  2 porty 10/100/1000 wymienne z dwoma slotami na opcjonalne moduły SFP - do podłączenia innych 

•  przełączników lub serwerów

Catalyst Express 500-12TC / 

WS-CE500-12TC
•  8 portów 10/100/1000 i 4 porty 10/100/1000 wymienne z 4 slotami na opcjonalne moduły SFP - do 

•  podłączenia innych przełączników lub serwerów

Rysunek 2     Typowe scenariusze instalacji rodziny Cisco Catalyst Express 500

Tabela1     Rodzina Cisco Catalyst Express 500 - modele
PODSTAWOWE ZALETY

Wydajność

Nieblokująca architektura pozwala przełącznikom Cisco Catalyst Express 500 realizować usługi z pełną prędkością na każdym z 
portów niezależnie od ich typu. Ochrona przed przeciążeniami wynikającymi z tzw. head-of-line blocking (przeciążenie jednego 
portu wyjściowego może powodować straty na portach wejściowych, które kierują do niego ruch) zapewnia, że nawet mocno 
przeciążony port nie wpłynie na wydajność pozostałych portów.

Łatwe w Zarządzaniu

Przełączniki serii Cisco Catalyst Express 500 zaprojektowano z myślą o prostym zarządzaniu. Przełącznik inicjalizuje się za 
pomocą zainstalowanej na nim aplikacji graficznej – nie potrzeba konsoli ani oprogramowania emulującego tradycyjny terminal.
Zintegrowane mechanizmy optymalizacji dostosowują działanie przełącznika na poziomie systemowym – bez ingerencji 
administratora. Do każdego z portów można przypisać optymalna konfigurację – wybierając spośród 10 przygotowanych przez
Cisco wzorców Smartport. Każdy z portów PoE może dostarczyć do 15.4W jednocześnie – nie ma potrzeby ‘kreatywnego 
budżetowania mocy’ ani konieczność dokupienia osobnej półki zasilającej. Wszystkie porty obsługują autonegocjację prędkości i 
transmisji dwukierunkowej (dupleks) oraz dzięki mechanizmowi AutoMDIX dostosowanie się do okablowania i typu urządzenia 
podłączonego do portu.

Mądre

Stworzenie działającej optymalnie sieci Cisco dla do 250 pracowników nigdy nie było prostsze. Korzystając z pomocy 
wbudowanego doradcy – Cisco Smartports Advisor – przełączniki mogą automatycznie odkryć podłączone urządzenia i 
zaproponować właściwą konfigurację dla portów. Dzięki optymalnej konfiguracji w sieci gwarantowane są priorytety dla usług
głosowych – pracownicy nie mogą zaszkodzić prowadzonej przez siebie rozmowie ściągając lub wysyłając duże pliki czy 
oglądając video przez sieć. Przełącznik wykrywa również złe wybory dokonane w przeszłości i sugeruje poprawki.

Bezpieczne

Przełączniki serii Cisco Catalyst Express 500 oferują wiele warstw bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo dostępu do urządzenia, 
ruchu związanego z zarządzaniem i dostępu do interfejsu graficznego może być zapewniane przez protokół SSL (Secure Sockets
Layer) i SNMPv3 (Simple Network Protocol Version 3). Dla ochrony ruchu sieciowego możliwe jest dostosowanie jednego z 
trzech poziomów. Ścisła integracja z punktami dostępu do sieci WLAN Cisco Aironet pozwala szybko wdrożyć bezpieczną sieć 
bezprzewodową. Integracja z rozwiązaniami Cisco Self-Defending Network i Cisco Clean Access pozwala przełącznikom tej serii 
chronić sieć przed wirusami i podnieść ogólny poziom bezpieczeństwa i szybkości reakcji sieci na intruzów.

Prosty monitoring i rozwiązywanie problemów

Za rozwiązywanie ewentualnych problemów odpowiada kolejny doradca – identyfikujący możliwe problemy wynikłe z
wadliwego okablowania, częstych błędów konfiguracji i innych potencjalnych problemów. Graficzne wykresy obciążenia i 
trendów w sieci, oraz osobny fizyczny sygnalizator – dioda Alarmowa pozwalają błyskawicznie zorientować się w problemach.

Ograniczona dożywotnia gwarancja

Przełączniki Cisco Catalyst Express 500 objęte są ograniczoną gwarancją dożywotnią. Więcej informacji znaleźć można pod 
adresem http://www.cisco.com .

Wydajność Opis

Wydajność matrycy przełączającej •   8.8Gbit/s dla modeli 500-24TT, 500-24LC i 500-24PC

•   24Gbit/s dla modelu 500-12TC

Wydajność przekazywania ramek •   6.6Mp/s dla modeli 500-24TT, 500-24LC i 500-24PC

•   18Mp/s dla modelu 500-12TC

Ilość adresów MAC •   8000

Ilość VLANów •   Jednocześnie 32 z zakresu 1000

Ilość i typ kolejek •   4 kolejki na port

•   Kolejkowanie Shaping Round Robin (SRR)

Ustawienia Smartport (zalecane przez Cisco ustawienia portów zgodnie z ich rolą w sieci)

Desktop Port skonfigurowany jest optymalnie pod kątem zapewnienia wydajności podłączonej stacji PC

Telefon i Desktop Rozmowy telefoniczne otrzymują priorytet tak by zapewnić ich idealną jakość.

Router Port skonfigurowany jest optymalnie pod kątem zapewnienia zgodności z podłączonym routerem lub

innym urządzeniem zapewniającym łączność z Internetem lub siecią WAN

Switch Port skonfigurowany jest optymalnie jako uplink do innego przełącznika tak, by zapewnić możliwie

szybką konwergencję.

Access Point Port skonfigurowany jest optymalnie pod kątem punktu dostępu do WLAN.

Serwer Serwery można sklasyfikować jako: zaufane, krytyczne biznesowe i standardowe co ma wpływ na

priorytetyzację pakietów.

Drukarka Port skonfigurowany jest optymalnie pod kątem drukarki tak, by nie wpływała na ruch krytyczny i głosowy.

Gość Goście otrzymują dostęp do Internetu, ale nie do sieci firmowej.

Diagnostyka Użytkownicy mogą podłączyć do tego portu urządzenia nasłuchujące tak, by monitorować ruch na tym 

lub innych przełącznikach

Inny Użytkownicy mogą samodzielnie skonfigurować ustawienia VLAN

Bezpieczeństwo

Poziomy Można wybrać jedno z trzech ustawień (tylko z poziomu aplikacji CNA):

   •   Niski (low) – dla środowisk z ograniczoną ilością stale obecnych gości

   •   Średni (medium) – dla środowisk w których bezpieczeństwo jest bardzo ważne – tylko

   •   uwierzytelnione stacje otrzymają dostęp

   •   Wysoki (high) – dla środowisk, w których bezpieczeństwo jest krytyczne – tylko uwierzytelnione 

   •   stacje i użytkownicy otrzymają dostęp

Multicast Ruch zajmujący duże pasmo jest optymalizowany w ten sposób, by nie wpływał na inne kategorie 

ruchowe

Inline Power (PoE) Wszystkie 24 porty PoE w modelu 500-24PC mogą dostarczyć do 15.4W (maksimum w ramach 

standardu 802.3af) w oparciu o okablowanie kategorii 5 - łącznie 370W. W modelu 500-24LC pierwsze 

4 porty (odpowiednio oznaczone) mogą również dostarczyć do 15.4W - łącznie 62W. Wspierany jest 

zarówno standard IEEE 802.3af jak i Cisco in-line power. 

SPECYFIKACJE PRODUKTU

W Tabeli 2 podano specyfikacje przełączników Cisco Catalyst Express 500.

Tabela 2     Specyfikacje techniczne przełączników Cisco Catalyst Express 500


