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Žijeme v dobe, v ktorej už nie sú eternetové 
priemyselné zbernice vo výrobe OT (opera-
tional technology) izolované od okolitého 
sveta, ako to bolo v období sériových liniek. 
V priebehu priemyselnej revolúcie 4.0 sa 
automatizačné siete zlučujú a neustále 
pribúda počet spojení s nadradenými IT 
sieťami. 

Základným faktorom pri zabezpečovaní 
spoľahlivej komunikácie medzi rôznymi 
úrovňami podniku je nasadenie prepína-
čov, ktoré efektívne organizujú výmenu dát. 
Prepínač (switch) PROmesh P20 spoloč-
nosti Indu-Sol GmbH je určený na inštalá-
ciu do sietí PROFINET (Conformance Class 
B), ale bol tiež špeciálne vyvíjaný ako spo-
jovací člen medzi úrovňou IT a sieťami OT. 
Pomocou zabudovaných routovacích funkcií 
zabezpečuje prepínač oddelenie OT siete od 
nadradenej IT siete, a tak výrazne prispieva 
k bezpečnosti sieťovej komunikácie. Možno, 
samozrejme, povoliť potrebné komunikačné 
spojenia medzi oddelenými sieťami.

Nakoľko cez prepínač komunikujú viace-
ré siete, dajú sa očakávať požiadavky na 
spracovanie veľkého objemu dát. Prepínač 
PROmesh P20 nielenže odoláva tejto zá-
ťaži vďaka certifikácii pre najvyššiu triedu 
Netload Class III, ale disponuje navyše 
zabudovanou diagnostikou, ktorá sleduje 
záťaž portov v milisekundovom rozlíšení. 
Dokáže tak identifikovať aj krátkodobé 
záťažové špičky, ktoré by boli v bežnom 

sekundovom alebo minútovom zobrazení 
„spriemerované“.

Okrem záťaže sú diagnostikované aj ďalšie 
parametre, napr. zahodené (discards) alebo 
chybné telegramy (errors). Výsledky diag-
nostiky sú prístupné cez prehľadné webové 
rozhranie alebo protokol SNMP. Prepínač 
môže pri prekročení nastavených limitov 
posielať alarmovú informáciu cez e-mail, 
SNMP trap alebo môže zopnúť kontakt za-
budovaný v prepínači. 

Špeciálnou diagnostickou funkciou prepí-
nača PROmesh P20 je meranie hodnoty a 
frekvencie prúdu tečúceho v tienení komu-
nikačných káblov. Servisný pracovník tak 
môže aj bez veľkých znalostí z oblasti EMC 
zhodnotiť, či prípadné problémy nesúvisia 
s elektromagnetickým rušením komunikač-
ných liniek.

Vďaka jedinečnej kombinácii rôznych funk-
cií spĺňa switch PROmesh P20 požiadavky 
kladené na infraštruktúrne komponenty v IT 
svete, ako aj v oblasti výrobnej automati-
zácie. Prispieva tak k zlepšeniu stability 
a bezpečnosti oboch oblastí priemyselnej 
komunikácie.
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monitorovanie zvodového prúdu

zobrazenie zaťaženia siete 
s milisekundovou presnosťou

Conformance Class B

diagnostická funkcia

štatistika portov

funkcionalita smerovača

Netload Class III

porty 16x10/100BAse TX RJ45 
4x SFP slot 1000 mbps meď/
optické vlákno




