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Switches Meraki MS Series

A Cisco Meraki oferece uma ampla variedade de switches 
desenvolvidos para oferecer gerenciamento fácil sem 
comprometer a potência e a flexibilidade dos switches de 
nível empresarial tradicionais.

Todos os switches de acesso e agregação da Meraki são 
gerenciados por meio de uma interface de nuvem intuitiva, 
permitindo que os administradores gastem menos tempo com 
configuração e mais tempo no atendimento às necessidades 
da empresa.

Para configurar um switch Meraki, basta conectá-lo.Não há 
necessidade de configurações repetitivas baseadas em 
comando, e eles já começam a funcionar em apenas alguns 
minutos após serem conectados à rede.

A interface avançada de gerenciamento centralizado da 
Meraki oferece aos administradores visibilidade detalhada 
da rede e do modo como ela é usada. Consulte quais 
switches se aproximam da capacidade em centenas de 
locais. Provisione e reconfigure rapidamente as portas 
do switch com segurança, QoS e muito mais. O painel da 
Meraki oferece políticas unificadas, registros de eventos 
e monitoramento, que facilitam o gerenciamento das 
implantações de rede, sem sacrifícios.

Resumo

DATA SHEET DA FAMÍLIA

DESTAQUES DO PRODUTO

• Uma gama de opções de switching empresarial desenvolvida 
com base nas tecnologias de hardware comprovadas da Cisco

• Desde desde os básicos L2 até os switches L3 de alto 
desempenho com uplinks de 10 GbE, são adequados para 
implantações de todos os tamanhos

• Modelo de configuração zero-touch que pode ser dimensionado 
de acordo com as necessidades da empresa

• Ferramentas integradas de solução de problemas, de registro e 
de alerta reduzem os custos operacionais

• Design para oferecer eficiência energética, com baixa acústica 
e opções sem ventilador

• Empilhamento flexível para uma só configuração e alto 
desempenho

• O gerenciamento na nuvem reduz o tempo, a sobrecarga e o 
custo da resolução de problemas

• Recursos padrão da indústria permitem integração simples com 
a infraestrutura que sua empresa já possui ou com uma mista de 
vários fornecedores.

• Administração baseada em função e atualizações de firmware 
seguras e automáticas disponibilizadas via Web
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Por dentro do Meraki MS Series
O MERAKI MS350-48FP, VARIA DE ACORDO COM O MODELO

Fontes de alimentação duais (duplas) 
com eficiência energética e Variable Speed 

Fans (ventiladores de velocidade variável)

Conectores empilháveis Alta confiabilidade/componentes 
de vida estendida MTBF

48× portas 1 GbE com 
802.3af/802.3at PoE/PoE+

CPU avançada/Memory Meraki 
Cloud Management (gerenciamento 
de memória na nuvem Meraki)

4 portas de uplink internas de 
10 GbE SFP+ para conectividade 
de uplink

HARDWARE DE NÍVEL EMPRESARIAL 

Os switches Meraki oferecem hardware avançado e um conjunto de 
recursos excepcional, que inclui:

• Portas de uplink GbE, 10 GbE e 40 GbE para conectividade de 
alta velocidade com switches de camada de agregação ou outros 
dispositivos upstream

• Portas multigigabit opcionais, fornecendo até 10 Gbps em um 
único cabo Ethernet, compatíveis com os mais recentes recursos 
de desempenho de Wi-Fi

• Estrutura de switch sem bloqueio com velocidade de cabo (até 
800 Gbps) e 6 filas de QoS dedicadas para implantações de voz, 
vídeo e dados convergentes de alto desempenho

• Eficiência energética, designs acústicos silenciosos e opções de 
menor profundidade de rack, que permitem a implantação flexível 
nos wiring closets, bem como em escritórios e salas de aula

• Design sem ventoinha em alguns modelos

• Power over Ethernet e PoE+, até 30 W por porta

• PoE de até 740 watt com suporte de PoE+ para conexão de APs, 
telefones, câmeras e outros dispositivos ativados por PoE (124 W 
para 120-8 Series), com UPoE disponível no MS350-24 X

• Garantia de hardware vitalícia e substituição avançada sem custos 
adicionais

• Fontes de alimentação e ventiladores que podem ser substituídos 
em campo e hot swap (troca a quente). Opção de RPS para 
aplicações de missão crítica

CONJUNTO DE RECURSOS EFICIENTES PARA 
IMPLANTAÇÕES DE TODOS OS TIPOS

Os switches Meraki incluem todos os recursos Ethernet tradicionais 
encontrados nos produtos mais avançados, como:

• Qualidade de serviço (QoS) para priorizar tráfego de missão crítica 
como voz e vídeo

• Suporte a IEEE 802.1X para o controle de acesso de rede 
localizado na porta

• Autenticação RADIUS baseada em MAC e whitelist MAC

• Respaldo à VLAN de voz para implantações VoIP simplificadas

• Suporte a espelhamento de porta para monitorar o tráfego de 
rede à taxa de linha

• Rastreamento de DHCP para impedir que usuários adicionem 
servidores DHCP não autorizados na rede

• Rastreamento de IGMP para otimizar o desempenho da rede com 
tráfego multicast

• Protocolo de controle de agregação de link (LACP) para tronco de 
alta capacidade, empilhamento e maior disponibilidade

• Spanning Tree rápido, proteção da BPDU (Bridge Protocol Data 
Unit, Unidade de dados de protocolo para pontes), proteção de 
raiz e outras proteções para evitar problemas de configuração e 
reduzir o tempo de convergência

• Configuração VLAN por porta

• Várias funções administrativas com gerenciamento de política de 
segurança sofisticado

• Recursos de roteamento de alto desempenho de Camada 3 em 
determinados modelos
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Série MS120-8 MS120

Tipo de implantação Compacta Filial e escritório de pequeno porte

Interfaces 8 RJ45 de 1 GbE 24/48 RJ45 de 1 GbE

Uplinks 2 SFP de 10 GbE 4 SFP de 10 GbE

Recursos de PoE 67 W (modelo LP)

124 W (modelo FP)

370 W (modelos P e LP)

740 W (modelo FP)

Alimentação 
configuração

PSU (modelo LP, não PoE)

Interna (modelo FP)

internas

Recursos de 
empilhamento

Apenas virtual Apenas virtual

Recursos de roteamento Retransmissão de DHCP Retransmissão de DHCP

Modelos MS120-8-HW

MS120-8LP-HW

MS120-8FP-HW

MS120-24-HW

MS120-24P-HW

MS120-48-HW

MS120-48LP-HW

MS120-48FP-HW

Portfólio de switches de acesso Meraki
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Série MS210 MS225 MS250 MS350

Tipo de 
implantação

Filial  

e campus de pequeno porte

Filial  

e campus de pequeno porte

Filial  

Campus

Campus e  

Vários Gigabits

Interfaces 24/48 RJ45 de 1 GbE 24/48 RJ45 de 1 GbE 24/48 RJ45 de 1 GbE 24 / 48 x 1 GbE RJ451

8 RJ45 de XGbE (apenas 24X)

Uplinks 4 SFP de 10 GbE 4 de 10 GbE (SFP+) 4 de 10 GbE (SFP+) 4 de 10 GbE (SFP+)

PoE
automatizadas

370 W (modelos P e LP)

740 W (modelos FP)

370 W (modelos P e LP)

740 W (modelos FP)

370 W (modelos P e LP)

740 W (modelos FP)

370 W (modelos P e LP)

740 W (24X, modelos FP)

Alimentação 
configuração

internas

RPS opcional

internas

RPS opcional

Modular

PSU redundante opcional

Modular

PSU redundante opcional

Recursos de 
empilhamento

Compatível com MS225

80G físico + 

virtual

Compatível com MS210

80G físico + 

virtual

80G físico + 

virtual

160G físico + 

virtual

Recursos de 
roteamento

Apenas estática 

Retransmissão de DHCP

Apenas estática

Retransmissão de DHCP

Estática + dinâmica2

Servidor DHCP + Relé

Reposição warm (VRRP)

Estática + dinâmica2

Servidor DHCP + Relé

Reposição warm (VRRP)

Modelos MS210-24-HW

MS210-24P-HW

MS210-48-HW

MS210-48LP-HW

MS210-48FP-HW

MS225-24-HW

MS225-24P-HW

MS225-48-HW

MS225-48LP-HW

MS225-48FP-HW

MS250-24-HW

MS250-24P-HW

MS250-48-HW

MS250-48LP-HW

MS250-48FP-HW

MS350-24-HW

MS350-24P-HW

MS350-24 X-HW

MS350-48-HW

MS350-48LP-HW

MS350-48FP-HW

Portfólio de switches de acesso empilháveis Meraki

1 Interfaces não comportam semi-duplex no MS350
2 Especificações detalhadas de roteamento estão disponíveis nos data sheets da série
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Série MS410 MS425

Tipo de implantação Agregação de fibra de 1G Agregação de fibra 10g

Interfaces 16/32 SFP de GbE 16/32 SFP+ de 10GbE

Uplinks 2 SFP+ de 10 GbE (MS410-16)

4 SFP+ de 10 GbE (MS410-32)

2 QSFP de 40 GbE

Alimentação configuração Modular

PSU redundante opcional (vendida separadamente)

Modular

PSU redundante opcional (vendida separadamente)

Recursos de empilhamento 160G físico + virtual Porta frontal de 160G + virtual

Roteamento automatizadas Estática + dinâmica

Servidor DHCP + Relé

Reposição warm (VRRP)

Estática + dinâmica

Servidor DHCP + Relé

Reposição warm (VRRP)

Modelos MS410-16-HW

MS410-32-HW

MS425-16-HW

MS425-32-HW

Portfólio de switches de agregação Meraki

Todos os switches Cisco Meraki MS incluem garantia vitalícia limitada, que oferece reposição antecipada de hardware no próximo dia 
útil. O modelo simplificado de licenciamento de software e suporte da Meraki também combina todas as atualizações de software, 
gerenciamento de sistemas centralizado e suporte de telefonia em um único modelo de fácil utilização. Para obter mais detalhes, acesse 
meraki.cisco.com/support.

Garantia vitalícia com reposição antecipada no próximo dia útil
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CAMPUS INTELIGENTE E SWITCHING DE 
FILIAL

Com monitoramento interno, solução de problemas 
e recursos de registro, os switches Meraki fornecem 
uma nova abordagem para o gerenciamento 
de infraestrutura de rede, independentemente 
do tamanho da implantação. A tecnologia de 
empilhamento virtual Meraki elimina a necessidade de 
scripts de configuração e comandos, possibilitando 
que os administradores mudem de forma rápida e 
segura um ou todos os switches de uma implantação 
de uma só vez.

SEGURANÇA COM FIO SEM PROBLEMAS

Se implantados em um ambiente de escritório, hospital 
ou varejo, os switches Meraki facilitam a execução de 
políticas de segurança. Configure várias políticas e 
ative-as na porta ou aplique-as em toda a rede com 
apenas alguns cliques. Os switches Meraki também 
fornecem relatórios de segurança abrangentes, 
tornando mais fácil descobrir proativamente servidores 
DHCP não autorizados e outras atividades mal 
intencionadas na rede.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS DA MANEIRA 
CORRETA

Reduza drasticamente o tempo de resolução com 
diversas ferramentas eficientes de solução de 
problemas, como teste remoto de cabos e capturas de 
pacote, que ajudam a isolar e solucionar os problemas 
da rede.

Com a topologia de rede dinâmica Meraki, você 
garante que toda a rede esteja interconectada, 
automaticamente.

Assegure-se de que toda a equipe receba alertas 
sobre mudanças de configuração, período de 
inatividade ou perda de energia.

Os switches Meraki contam com todos os recursos Ethernet tradicionais encontrados em switches de acesso empresariais modernos, 
inclusive:

Arquitetura de gerenciamento em nuvem da Meraki

Teste de cabo remoto no painel Meraki

Detecção inteligente de anomalias que sinaliza potenciais eventos 
de rede

Detecção de servidor de DHCP não autorizado em toda a rede

Recursos e funcionalidades
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Arquitetura de gerenciamento em nuvem da Meraki

GERENCIAMENTO EM NUVEM LÍDER DO 
SETOR

A arquitetura de gerenciamento na nuvem Meraki 
oferece provisionamento automático e perfeito do 
switch – configure switches antes de eles chegarem 
ao local ou use os modelos Meraki para padronizar 
uma linha inteira de switches – não importa o 
tamanho da implantação.

Com o Virtual Stacking da Meraki, os administradores 
podem gerenciar até milhares de portas em um único 
painel, com uma configuração rápida e simplificada, 
em vez de demorar semanas para ser concluí-la.

VISIBILIDADE DE CAMADA DE APLICAÇÃO 
INTERNA

O switch Meraki é o único a contar com impressão 
digital integrada de camada 7. Identifique centenas 
de aplicativos, do tipo empresarial a BitTorrent e 
YouTube. As impressões digitais do usuário com 
pesquisa similar a pesquisas feitas no Google 
permitem que administradores identifiquem e 
controlem facilmente usuários individuais, PCs, iMacs, 
iPads, Androids e outros dispositivos. Essa visibilidade 
sem precedentes permite otimizar os recursos da 
rede e manter o seu melhor desempenho.

ARQUITETURA DE SOFTWARE ALÉM DA REDE

Os switches Meraki executam o mesmo sistema 
operacional usado por todos os produtos da 
Meraki. A utilização de um sistema operacional 
comum permite que a Meraki forneça experiência 
consistente em todas as linhas de produtos, de 
nossos produtos de segurança aos telefones VoIP. 
Quando implantados, nossos switches conectam-
se automaticamente à nuvem Meraki, baixam a 
configuração e entram na rede correta. Se for 
necessário um novo firmware, o switch o obterá 
e o atualizará automaticamente. Isso garante a 
atualização da rede com novas correções de bugs, 
atualizações de segurança e novos recursos.

Pilha virtual de switch para gerenciar todas as portas de switch de 
uma só vez

Visibilidade de cliente de rede granular até a camada de aplicação

Arquitetura de gerenciamento na nuvem Meraki com todos os 
produtos
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MS120-8 Series Suportes de montagem, fonte de alimentação externa (não PoE e modelos LP), kit de parafuso de montagem, guia de introdução 

MS120 Series Kit de parafuso de montagem, guia de introdução

MS210 Series Kit de parafuso de montagem, guia de introdução

MS225 Series Kit de parafuso de montagem, guia de introdução

MS250 Series Fonte de alimentação (1), ventiladores do sistema (2), kit de parafuso de montagem, guia de introdução

MS350 Series Cabo de empilhamento (1), fonte de alimentação (1), ventiladores do sistema (2), kit de parafuso de montagem, guia de introdução

MS410 Series Fonte de alimentação (1), ventiladores do sistema (2), kit de parafuso de montagem, guia de introdução

MS425 Series Fonte de alimentação (1), ventiladores do sistema (3), kit de parafuso de montagem, guia de introdução

Incluído na caixa

Acessórios opcionais

DESCRIÇÃO ACESSÓRIO MODELOS COMPATÍVEIS

Cabo de alimentação MA-PWR-CORD-US

MA-PWR-CORD-EU

MA-PWR-CORD-UK

MA-PWR-CORD-AU

Todos os modelos

Fonte de alimentação externa

54 V/1,67 A CC, 90 W, MA-PWR-

-90WAC

12 V/2,5 A CC, 30 W, MA-PWR-

-30WAC

MS120-8, MS120-8-LP

Fonte de alimentação de 250W MA-PWR-250WAC Modelos MS250-24, MS250-48, MS350-24, MS350-48, MS410, MS425

Fonte de alimentação de 640W MA-PWR-640WAC MS250-24LP, MS250-48LP, MS350-24P, MS350-48LP

Fonte de alimentação de 1025W MA-PWR-1025WAC MS250-24FP, MS250-48FP, MS350-24X, MS350-48FP

Cabo de empilhamento Meraki, 0,5 metro MA-CBL-40G-50CM Todos os modelos MS210, MS225, MS250, MS350, MS410, MS425

Cabo de empilhamento Meraki, 1 metro MA-CBL-40G-1M Todos os modelos MS210, MS225, MS250, MS350, MS410, MS425

Cabo de empilhamento Meraki, 3 metros MA-CBL-40G-3M Todos os modelos MS210, MS225, MS250, MS350, MS410, MS425

Ventilador do sistema de 16K MA-FAN-16K Modelos MS350-24, MS350-24P, MS350-48, MS350-48LP, MS350-48FP, MS410

Ventilador do sistema de 18K MA-FAN-18K MS350-24X, MS425 Series

Os switches Meraki MS são compatíveis com os acessórios ópticos SFP/SFP+/QSFP+ para conectividade de alta velocidade. A Meraki oferece diversos 

acessórios de GbE, 10 GbE e 40 GbE. As especificações completas e as informações de compatibilidade estão disponíveis no data sheet de acessórios 

Meraki: https://meraki.cisco.com/lib/pdf/meraki_datasheet_sfp.pdf
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Data sheet do Meraki MS120-8 Compact Series
https://meraki.cisco.com/lib/pdf/meraki_datasheet_ms120_compact.pdf

Data sheet do Meraki MS120 Series
https://meraki.cisco.com/lib/pdf/meraki_datasheet_ms120.pdf

Data sheet do Meraki MS210 Series
meraki.cisco.com/lib/pdf/meraki_datasheet_ms_210.pdf

Data sheet do Meraki MS225 Series
meraki.cisco.com/lib/pdf/meraki_datasheet_ms_225.pdf

Data sheet do Meraki MS225 Series
meraki.cisco.com/lib/pdf/meraki_datasheet_ms_250.pdf

Data sheet do Meraki MS350 Series
https://meraki.cisco.com/lib/pdf/meraki_datasheet_ms_350.pdf

Data sheet do Meraki MS400 Series
meraki.cisco.com/lib/pdf/meraki_datasheet_ms400-series.pdf

Data sheet do SFP e dos acessórios de empilhamento da Meraki
meraki.cisco.com/lib/pdf/meraki_datasheet_sfp.pdf

Calculadora de custos
https://meraki.cisco.com/buy/cost-calculator

Recursos adicionais


