
A IDU 2+0 funciona como um switch Gigabit Ethernet de excelente desempenho para 

agregação de enlaces com rádios SMART e Lumina na opção 2+0 dobrando assim a 

capacidade da rede. Possui a capacidade de agregar 04 enlaces, utilizando 02 portas (dois 

enlaces) para cada sentido do backbone (LACP-1 e LACP-2).

AGREGAÇÃO 2+0

BALANCEAMENTO DE CARGA

Realiza o balanceamento de carga com redundância entre os enlaces agregados, desta 

forma o tráfego em ambos os enlaces ocorre simétricamente e na eventual falha de 

um dos enlaces automaticamente o outro acaba assumindo todo o tráfego e então 

restabelecendo a rede.

GERÊNCIA COMPLETA DOS RÁDIOS EM AGREGAÇÃO

Faz o que nenhum outro switch padrão faz: Gerência total dos rádios dos enlaces em 

agregação 2+0. Switches padrões de mercado que fazem agregação (LACP, Bonding, 

etc), não possibilitam a gerência de todos os rádios dos enlaces da agregação. A IDU 2+0 

foi especialmente desenvolvida para permitir que os enlaces em agregação possam ser 

acessados e gerenciados sem qualquer tipo de restrição ou bloqueio.

(19) 3112.3050 www.wi2be.com
vendas@wi2be.com

IDU-S6110S-DS.20150918. Conteúdo sujeito a mudanças sem prévia comunicação

IDU 2+0
SMART switch S6110S



Características Principais 

Agregação 2+0 de rádio SMART e Lumina com a função de balanceamento de carga

Distribuição do tráfego baseada nas informações das camadas L2 a L4

Gerenciamento total dos rádios em Agregação (protocolo LACP)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Interfaces

02 portas LACP (LACP1 e LACP2) para agregação 2+0, ou seja, 02 agregações sendo uma para cada sentido do 
backbone

02 portas 1000 base-X SFP em fibra e 02 portas 10/100/1000 Base T para serviço de transporte de dados 
(interface para rede do cliente)

01 porta 10/100 Base T para gerenciamento dos switches e rádios do sistema de agregação

01 Porta console para acesso serial ao switch

Protocolos L2

Suporte a VLAN baseado em porta ou em MAC (máximo de 4K VLAN)

Suporte a IEEE 802.1q TAG VLAN

Provê o encaminhamento total das velocidades das portas (full-wire-speed)

Capacidade de armazenamento de 4k MAC address

Suporta auto-negociação e detecção automática das portas (auto-MDI-MD1-X)

Suporta Jumbo Frame 9K bytes

Suporte a IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)

Compatibilidade com IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP)

Suporte a IEEE 802.3x Flow Control

Suporta o protocolo SNMP, gerenciamento baseado na Web e Console

Gerenciamento

Suporta HTTP, SNMP e Telnet

Verificação do estado das portas, monitoramento das estatísticas e funções de controle

Upgrade de firmware, backup e configuração através de HTTP e FTP

Suporta IPV4 e IPV6

Outros

Temperatura: -20ºC a +55ºC

 Dimensões: (AxLxP) 40x240x170 mm

Peso (kg): 1.4

Tensão (V): Bivolt automático (115/127/220)

Consumo (W/A): 12W/0.05A (no load)  |  24W/0.10A (full load)
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APLICAÇÕES

IDU 2+0 S6110S
DATASHEET

Agregação 2+0, balanceamento de carga e gerência

Agregação 2+0 com balanceamento de carga e passagem pelo repetidor

Agregação 2+0 com balanceamento de carga, passagem e add/drop no repetidor

Add/Drop

(19) 3112.3050 www.wi2be.com
vendas@wi2be.com


