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Üretim tesislerinde haberleşme ve Ethernet ağı 
 
Fabrikaların üretim alanlarında çalışan otomasyon sistemlerinin sürekli işler halde tultulmaları çok kritiktir. Çünkü üretimin 
kesintisiz olarak devam edebilmesi gerekir. Dolayısıyla, hem buralarda çalışan endüstri makinelerinin hem de bu 
makineleri haberleştiren iletişim altyapısının çok sağlam ve iyi planlanmış olması gerekir.  
 
Fabrika ortamları, bir iletişim altyapısı için oldukça zorlu koşullara sahiptir. Bu ortamlarda (tozlu, aşırı sıcak, aşırı soğuk, 
vb.)  ancak endüstriyel network cihazları çalışabilir. 
 
Bunların yanısıra, iletişim altyapısında kullanılacak malzemeler ve topolojinin planlanması da aynı şekilde önemlidir.  
Endüstriyel ortamlarda çok fazla magnetic alan olabileceğinden, bakır kablolama yapmak yanlış olur. Hiçbir şekilde 
elektromagnetik alandan etkilenmeyen fiber optik kablo kullanılmalıdır. Bunun sonucu olarak da uç network cihazlarının 
da F/O arayüze sahip olması gerekir.  
 
Planlama konusuna gelince; İletişim sağlanacak olan her sisteme ayrı ayrı fiber optik hat çekmek hem maliyetli hem de 
güçtür. Bu yüzden kurulacak olan topoloji, Ring yapısı olamalıdır.  
 
Modern üretim sistemleri, iletişim protokolü olarak TCP/IP, arayüz olarak da Ethernet kullanmaktadır. 
 
Bütün bunları dikkate aldığımızda, kurulacak olan iletişim altyapısında kullanacağımız aktif cihaz şu özellikleri taşımalıdır: 

• Bakır fastethernet porta sahip olmalı (kontrol edilecek olan makine ile bağlantı için) 

• Fiber optik porta sahip olmalı (farklı noktalardaki uç cihazları birbirine bağlamak için) 

• Self healing ring özelliğini desteklemeli. (otomatik olarak kendi kendini yenilemesi) 

• Endüstriyel ortamlar için dayanıklı yapıda olmalı (rugged) 
 

 
 
Telkolink’in IES608-2 serisi Endüstriyel Ethernet Switch ürünü 6 adet 10/100Base-TX ve 2 adet 100Base-Fx porta 
sahiptir. Fiber portlardan biri, ring boyunca giriş diğeri de çıkış için kullanılır.  
 
IES608-2 switchler ard arda fiber portlarında giriş ve çıkış bağlantıları yapılarak, bir ring oluşturacak şekilde bağlanır. 
Switchlerden biri master olarak seçilir. Diğerleri de default olarak slave modda çalışırlar. Ring boyunca, Bakır RJ45 
portlardan bağlı makinelerin dataları bir yönde iletilir. Eğer ringin bir noktasında fiber zarar görürse, 20ms’den daha kısa 
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sürede yapı kendini yeniler ve iletim diğer yöne çevrilerek kesinti engellenir. hasarlı fiber tamir edilince, yapı otomatik 
olarak tekrar eski haline döner.  
 

 
 
 
IES608-2 ürününün spektleri aşağıdadır. 

Features: 
1. Store and forward.8k address. Support MAC address filtrate struction  
2. SW-Ring(recovery time < 20 ms at full load)  
3. Port-based VLAN, IEEE 802.1Q VLAN to ease network planning  
4. Port Trunking for optimum bandwidth utilization  
5. Lock port function for blocking unauthorized access based on MAC address 
6. Port mirroring for online debugging  
7. Bandwidth management prevents unpredictable network status 
8. Dual power backup, Relay output warning for power failure and port break alarm 
9. Port link, ring fault/abnormity alarm indication 
10. IP 30 protection, rugged high-strength metal case 

11. Redundant 24VDC power input（12V～36VDC）Operating 

12. DIN-Rail or panel mounting ability 

Specifications: 
Interface  
RJ45 Ports: 10/100BaseT(X) auto connection, Full /Half duplex or force work mode, and support MDI/MDI-X connection  
Fiber Ports: 100BaseFX ports (SC/ST, optional) 
Single-mode:20, 40,60, 80, 120Km,optional 
Multi-mode: 2,5Km,optional 
Wavelength: 850nm, 1310 nm, 1550nm 
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DOWNLOAD PROGRAM Port: Based serial network management (RS-232), RJ45 
Alarm output interface: One relay alarm output. Support  power, port link and ring network alarm . 
Indicator: Port link, ring fault/abnormity alarm indication 10M/100M Rate, run indication 
Technology 
Standards: IEEE802.3 for 10BaseT, IEEE802.3x for Flow Control, IEEE802.3u for 100BaseTX and 100BaseFX, 
IEEE802.1Q for VLAN Tagging, IEEE802.1p for Class of Service 
Transmit Rate: 148810pps 
Max Rate of Filtrate: 148810pps 
Processing Type: Store and Forward  
System exchange bandwidth: 4.8G 
Support 8K MAC address  
Port-Based VLAN 
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