
KomuniKační 
zařízení se

sériovým rozhraním

Připojte svá stávající zařízení se sériovým 
rozhraním k novým sítím
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V souvislosti se zdokonalováním procesů jsou na trh neustále uváděna nová zařízení a technologie. 
Možnost využití výhod nových systémů u stávajícího provozního vybavení však závisí na spolehlivé 
datové komunikaci. Společnost B+B SmartWorx dokáže nabídnout svým zákazníkům odborné pora-
denství, týkající se sériové komunikace. Díky rozsáhlé řadě výrobků, které disponují sériovým roz-
hraním RS-232, RS-422 a RS-485, tak dokážete připojit svoje starší zařízení k nové technologii. Jste 
schopni tak ochránit svoje dřívější investice. Prostřednictvím více než 40 distributorů v 60 různých 
zemích dokážeme zajišťovat rychlý a komplexní zákaznický servis.

Společnost B+B SmartWorx již více než tři desetiletí trvale posiluje svoji pověst globálního dodava-
tele kvalitních a spolehlivých výrobků. Nabídka produktů je neustále rozšiřována o nová zařízení. 
Bez ohledu na přenosovou vzdálenost, je společnost B+B schopna nabídnout několik způsobů 
hardwarových řešení. Poskytneme vám špičkovou technickou podporu, která vám pomůže s řeše-
ním vašeho problému. V našem oddělení technické podpory pracují odborníci, kteří jsou připraveni 
pomoci při vytváření nové koncepce a struktury komunikačních sítí. Využít lze pevné i bezdrátové 
technologie. Díky širokému sortimentu výrobků a rozsáhlým zkušenostem vám vždy nabídneme 
nejvhodnější způsob řešení pro konkrétní aplikaci.

Datová komunikace prostřednictvím sériového 
rozhraní od společnosti B+B SmartWorx
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Převodníky a opakovače v provedení 
se šasi z tvrzených materiálů

Naše převodníky a opakovače řady ILinx jsou vybaveny robustním šasi z 
tvrzeného materiálu s třídou ochrany IP30. Díky tomu jsou dostatečně 
odolné i v nejnáročnějších prostředích průmyslových provozů a technic-
ké infrastruktury.

Převodníky
•	 Možnost	výběru	dvou	nebo	třícestného	optického	oddělení,	2	kV	ve	
vstupních,	výstupních	a	v	napájecích	obvodech;

•	 úroveň	4.oochrany	proti	elektrostatickému	výboji,	15	kV	ve	vzduchu,	8	
kV	při	přímém	kontaktu;

•	 široký	rozsah	provozních	teplot	(-40	až	+80	°C);
•	 kompatibilní	se	sběrnicí	Modbus;
•	 odnímatelné	svorkovnice	pro	napájení	z	rozhraní	RS-422/485;
•	 klasifikace	ve	třídě	1	/	divizi	2	podle	předpisů	UL.

Opakovače
• Automatické	řízení	odesílání	dat,	bez	softwarových	ovladačů;
• široký	rozsah	provozních	teplot	(-40	až	+80	°C);
• LED	indikátory	pro	napájení	a	přenos	dat;
• kompatibilní	se	sběrnicí	Modbus;
• konstrukce	z	tvrzených	materiálů;
• technické	parametry	překračují	požadavky	směrnic	NEMA	TS1/TS2	
týkajících	se	přepravy.

Přepěťové ochrany a oddělovače

Přepěťové ochrany a oddělovače ochrání vaše zařízení před přepětím a 
rušením. Elektrické rázy, špičky, elektické pohony s frekvenčními měniči, 
svářecí technika - to vše může být zdrojem těchto jevů. 

Přepěťové ochrany
•	 Vysoce	odolná	konstrukce	splňuje	požadavky	norem	IEEE	1000-4-5:	1995	a	IEEE	
C62.41-1991;

•	 tři	stupně	ochrany	v	každém	datovém	vedení:	výbojka,	sériový	odpor,	suppressor;
•	 ochranné	uzemnění	signálního	vedení;
•	 připojení	pomocí	robustních	svorkovnic;
•	 svorka	k	uzemnění	šasi	přístroje.

Oddělovače
•	 Čtyřkanálový	optický	oddělovač	RS-232	chrání	zařízení	vybavená	rozhraním	
RS-232	před	rázy	způsobenými	bleskem,	náhodnými	vysokonapěťovými	zkraty	a	
zemními	smyčkami.

•	 Oddělovač	úsporné	konstrukce	umožňuje	dvoucestné	oddělování	vedení	připoje-
ných	k	rozhraním	RS-232	od	napětí	do	2	500	V.

•	 Dvoucestný	optický	oddělovač	RS-232	umožňuje	oddělování	od	napětí	do	4	kV	
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Sériové opakovače a rozšiřující 
jednotky - Extendery

Společnost B+B dodává rovněž sériové opakovače a rozšiřující jed-
notky. Ty umožnují zvětšit dosah vašich zařízení a současně je ochrání 

před proudovými špičkami a rázy.

Sériové opakovače
•	 Automatické	řízení	odesílání	dat	znamená,	že	není	třeba	instalovat	
ani	spravovat	žádné	softwarové	ovladače;

•	 široký	rozsah	provozních	teplot	(-40	až	+80	°C);
•	 LED	indikátory	pro	napájení	a	přenos	dat;
•	 kompatibilní	se	sběrnicí	Modbus.

Rozšiřující jednotky - Extendery
•	 Kompatibilní	se	všemi	produkty	vybavenými	sériovým	rozhraním	
RS-232;

•	 plně	duplexní	datová	komunikace;
•	 odesílá	data	ve	formátu	RS-232	rychlostí	230	kbps	do	vzdálenosti	až	
1	000	m;

•	 přenos	dat	v	reálném	čase	s	nulovým	výskytem	softwarových	kolizí;
•	 přepěťová	ochrana	a	potlačení	rázů.

Sériové karty

Možnost snadného přidávání portů k jakémukoli systému díky široké-
mu výběru našich karet PCI, PCMCIA, CF a ISA.



bb-smartworx.com 5Sériová komunikace     | 

Převodníky a modemy připojené
pomocí optických kabelů

Nabízené společností B+B SmartWorx, poskytují velkou šířku připojo-
vacího pásma. Jsou odolné proti rušení a nemá na ně vliv potencionální 
rozdíl v napájení. Všechny tyto jevy se mohou objevit v náročnějších 
prostředích, pro které jsou naše výrobky určeny.

Převodníky
•	 Možnost	výběru	mezi	dvoucestným	a	třícestným	optickým	oddělením;
•	 kompatibilita	se	sběrnicemi	Modbus;
•	 široký	rozsah	provozních	teplot	(-40	až	+80	°C);
•	 LED	indikátory	pro	napájení	a	přenos	dat;
•	 volitelná	provedení	portů	pro	připojení	optických	kabelů	v	single-modu	a	
multi-modu.

Modemy
•	 Možnost	výběru	v	provedení	s	DE-9	nebo	s	DB-25;
•	 konstrukce	s	napájením	prostřednictvím	portu	znamená,	že	není	potřeba	
externí	napájecí	zdroj;

•	 podpora	přenosu	signálů	TD,	RD,	RTS	a	CTS.
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Standardní a speciální převodníky

Vyvinuli jsme speciální postupy převádění sériově přenášených dat. 
Nabízíme nejrozsáhlejší výběr převodníků pro rozhraní RS-232, RS-422, 
RS-485 a optické sítě. Ty lze použít v oblastech průmyslové automati-
zace, řízení procesů, automatizace budov, energetické infrastruktury, 
úpravy odpadních vod a dalších průmyslových odvětvích. 

Oddělovací převodník pro sběrnice CAN a optické sítě
•	Optické	oddělení	do	2kV;
•	možnost	montáže	na	lištu	DIN;
•	 připojení	pomocí	svorkovnic;
•	možnost	rozšíření	kapacity	sítě	zvýšením	počtu	uzlů.

Převodníky TTL
•	 Všechny	modely	převádějí	dva	kanály	v	obou	směrech	z	úrovně	TTL	do	
úrovně	RS-232/422;

•	 dostupné	jsou	izolované	i	neizolované	verze;
•	možnost	výběru	mezi	různými	dostupnými	možnostmi	napájení,	včetně	
napájení	z	portu,	ze	sběrnice	USB	nebo	z	externího	napájecího	zdroje.

Převodník proudových smyček
•	 Vysílací	(T+	a	T-)	a	přijímací	(R+	a	R-)	smyčka;
•	maximální	doporučená	rychlost	přenosu	dat	činí	19,2	kbps;
•	 široký	rozsah	provozní	teploty.

Sériové datové přepínače

Naše sériové datové přepínače vám zjednoduší zprávu zařízení se sériovým 
rozhraním.

•	Model	232BSS4	umožňuje	plynulou	komunikaci	jediného	portu	RS-232	
vašeho	počítače	se	čtyřmi	i	více	zařízeními	vybavenými	rozhraním	RS-232.

•	Model	232MSS2	je	kompaktní	miniaturní	přepínač	se	čtyřmi	porty	a s po-
kročilými	funkcemi,	které	automaticky	řídí	odesílání	i	přijímání	dat.

•	Model	485DSS	je	inteligentní	přepínač	s	distribuovanými	vstupy	a výstupy,	
který	je	určen	k	připojování	rozptýlených	zařízení	vybavených	rozhraním	
RS-232.
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Náš tým technické podpory má rozsáhlé zkušenosti v oblasti 
aplikací založených na komunikaci přes sériové rozhraní. Na-
vrhneme pro vás řešení, které umožní připojit zařízení s COM 
porty ke stávající LAN síti. Navrhneme pro vás komunikační síť, či 
pomůžeme s instalací našich produktů. Ať již máte jednoduchý 
dotaz, týkající se konkrétní aplikace, zabýváte se realizací složitého 
projektu, naši technici vám rádi pomohou. Pracovníci společnosti 
B+B SmartWorx neprovádějí pouze odstraňování zjištěných pro-
blémů – dokáží problémům také předcházet. Naši technici jsou tu 
pro vás, bez ohledu na to, zda jste našimi přímými zákazníky, nebo 
zda naše produkty nakupujete prostřednictvím specializovaných 
distribučních partnerů. Technická podpora B+B je realizována 
prostřednictvím webových stránek a telefonicky. 

Na všechna naše zařízení se vztahuje souhrnný program, který 
zajišťuje nejvyšší kvalitu výrobku v daném oboru.

Komunikační zařízení se sériovým 
rozhraním pro profesionální použití

Sériová komunikace    | 

Slučovače a rozbočovače portů

Pomocí našich sériových slučovačů a rozbočovačů můžete monitorovat 
a řídit větší počet sériových zařízení pomocí jednoho PC. Rovněž můžete 
sdílet jeden sériový port několika počítači.

•	Stejný	port	počítače	může	být	sdílen	dvěma	i	více	sériově	připojenými	
zařízeními.

•	Rozbočovač	portů	je	možno	používat	k	připojení	dvou	nebo	tří	počítačů	k	
jednomu	perifernímu	zařízení	(modemu,	skeneru,	vahám	nebo	jinému	
sériovému	zařízení).
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Latin America-Carribean
 Contact: Fanny Scargle
Phone: 1-727-797-0300
Cell: 1-727-480-5920
Email: 
  fscargle@bb-smartworx.com
Skype: fscargle

Globální dosažitelnost s globální podporou
Kromě výrobně-distribučních provozů a středisek zákaznické 
podpory v USA máme také pobočku v České republice. Naše ev-
ropská centrála v Irsku poskytuje služby a technickou podporu. 
Jejím úkolem je zajištovat dostupnost produktů pro zákazníky v 
Evropě, na Středním Východě a v Africe. K tomu využívá obchod-
ní síť zahrnující více než 40 kvalifikovaných distributorů. Celosvě-
tová síť našich distributorů pomáhá zajišťovat rychlý a komplexní 
zákaznický servis. Produkty společnosti B+B SmartWorx jsou 
navíc dostupné po celém světě prostřednictvím stále se rozšiřu-
jící sítě specializovaných distribučních partnerů, včetně prodejců 
řešení s přidanou hodnotou a systémových integrátorů. Chcete-li 
se dozvědět více, navštivte naše webové stránky nebo se obraťte 
telefonicky přímo na nás.

S	produkty	společnosti	B+B	se	můžete	
setkat	ve	více	než	60	zemích	celého	světa

Informace	o	produktech	společnosti	B+B	
SmartWorx	si	můžete	vyžádat	u	svého	stálého	
distributora	nebo	prostřednictvím	nejbližšího	
specializovaného	distribučního	partnera	společ-
nosti,	kterého	můžete	vyhledat	na	stránkách

www.bb-smartworx.com

Komunikační zařízení se sériovým rozhraním 
pro profesionální použití


