
KomuniKační 
zařízení 
s rozhraním usB

Připojte své zařízení s rozhraním USB k vaší síti. 
Robustní průmyslové provedení, Plug & Play.



Neustále se rozšiřující řada 
výrobků s rozhraním USB od 
společnosti B+B SmartWorx

USB - Univerzální sériová sběrnice zpočátku sloužila k připojení různorodých 
periférií k počítači. Svoje uplatnění nyní nachází i v průmyslu. Obchodní 
provozovny, zdravotnictví, průmyslová výroba a těžký průmysl jsou místa, 
která kladou daleko větší nároky na spolehlivost a funkčnost výrobků. 
Výrobky B+B toto kritérium přesně splňují. Společnost B+B SmartWorx 
nabízí širokou řadu výrobků s rozhraním USB, které využijete pro připojení 
právě vašeho zařízení. Do základní řady výrobků řadíme rozbočovače USB, 
a to i v průmyslovém provedení. Dále pak USB oddělovače, převodníky 
na jiný typ komunikačního rozhraní, přepěťové ochrany a rozšiřující 
jednotky, které vám umožní komunikovat s vaším zařízením na mnohem 
větší vzdálenost. Všechna tato zařízení jsou vyrobena tak, aby bezchybně 
fungovala mnoho let i v těch nejnáročnějších podmínkách. 

Společnost B+B SmartWorx již více než tři desetiletí rozvíjí 
a posiluje svoji pověst poskytovatele vyspělých, snadno 
použitelných, odolných a spolehlivých zařízení. V současné 
době vám společnost B+B dokáže nabídnout veškerá potřebná 
hardwarová řešení, bez ohledu na to, na jakou vzdálenost se 
uskutečňuje vaše datová komunikace. Špičková technická 
podpora dostupná online či telefonicky, rozsáhlé praktické 
zkušenosti v oblasti datových komunikací, pomoc při návrhu 
datových sítí, to jsou naše silné konkurenční výhody.

Průmyslové USB  rozbočovače
Průmyslové rozbočovače řady Ulinx™ vynikají svým odolným 
kovovým šasi, umožňují všestrannou montáž v rozvaděči a mají 
vysokou odolnost proti rušení. Samozřejmostí je široký rozsah 
provozní teploty a použití mechanicky zajištěných konektorů USB. 

•	 	Navrženy	a	testovány	jsou	tak,	aby	splňovaly	požadavky	na	
elektromagnetickou	kompatibilitu	podle	přísných	průmyslových	norem;

•	 	v	zařízeních	jsou	použity	průmyslové	USB	konektory	(oranžové	provedení	
USB)	–	stabilní	připojení;

•	 	široký	rozsah	provozních	teplot	(-40	až	+80	°C);
•	 	testovány	tak,	aby	dokázaly	snášet	rázy	odpovídající	úrovni	50G	a	vibra	o	
úrovni	4G;

•	 	oddělení	do	4	000	V	mezi	porty	USB	na	vstupní	a	výstupní	straně.

USB oddělovač
USB oddělovač ochrání vaše zařízení před rušením. 
Elektrické rázy, špičky, elektrické pohony s 
frekvenčními měniči, svářecí technika - to vše může 
být zdrojem rušení pro běžné USB zařízení. Náš 
průmyslový USB oddělovač vaše zařízení spolehlivě 
ochrání před negativními vlivy cizích zdrojů rušení. 
Dva modely jsou určeny k elektrickému oddělení 
zdravotnických zařízení.

•	 	Klasifikace	podle	UL	60601-1-2	pro	použití	ve	zdravotnictví	
(modely	UH401	a	UH401SL);

•	 	mechanicky	zajištěné	konektory	USB	umožňují	bezpečné	
připojování	běžných	kabelů	USB;

•	 	vyberte	si	rychlost	přenosu	dat,	která	je	vhodná	pro	vaše	
periferní	zařízení:	1,5	nebo	12	Mbps;

•	 	široký	rozsah	provozních	teplot	(-40	až	+80	°C);
•	 	kompaktní	konstrukce,	pouze	5,08	x	4,32	x	2,03	cm	(řada	
UH401);

•	 	sběrnice	USB	napájená	proudem	100	mA;
•	 	plně	kompatibilní	se	standardem	USB.
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Rozbočovače USB 
Naše řešení typu USB over Ethernet umožňujírychlou 
komunikaci s USB zařízeními prostřednictvím sítě 
LAN.

•	 Přístup	až	ke	čtyřem	zařízením	USB,	která	lze	monitorovat	a	
řídit;

•	 úspora	času	i	peněz,	náhrada	PC	s	USB	porty;
•	 Ethernet	10	/	100	/	1	000	Mbps;
•	 vysokorychlostní	rozhraní	USB	(480	Mbps);
•	 snadno	použitelný	software	pro	správu	sítě;
•	 kompatibilní	s	operačním	systémem	Windows®	7.

Převodníky mezi USB  rozhraním  a 
sériovým rozhraním
Připojíte-li převodník k PC či ke svému notebooku, pak se 
tento převodník automaticky nakonfiguruje jako přídavný 
COM port. Díky konektorům (oranžové provedení USB) 
v průmyslovém provedení si již nebudete muset dělat 
starosti s nestabilním připojením, a to ani v prostředích 
vystavených silným účinkům vibrací.

•	 	Oddělené	převodníky	pro	datová	vedení	s	rozhraními	RS-422/485	
nebo	RS-232;

•	 	konstrukce	s	motáží	na	panel,	rozhraní	RS-422/485	nebo	RS-232	
se	2	nebo	4 porty;

•	 	neoddělené	miniaturní	provedenípro	mobilní	aplikace;
•	 	robustní	konstrukce	se	2	nebo	4 porty,	které	jsou	určeny	pro	
průmyslová	prostředí,	byly	testovány	se	zaměřením	na	odolnost	
proti	nárazům,	vibracím	a	pádům	a zaručují	tak	dlouhou	
životnost	a	stálou	funkčnost;

•	 	převodníky	TTL/USB;
•	 	volitelná	provedení	s	uzamknutými	sériovými	porty.

Přepěťové ochrany
Naše jednostupňové přepěťové ochrany poskytují 
ochranu před přechodovým napětím (TVS) pro 
každé chráněné vedení.

•	Potlačení	rázů	do	600	W;
•	 jednoduchá	instalace;
•	dostupné	jsou	verze	Ethernet,	USB,	RS-232,	RS-422	a	RS-485.

Rozšiřující jednotky USB
Standardní sběrnice USB je omezena dosahem 
činícím 5 metrů. Naše rozšiřující jednotky USB 
umožňují prodloužení dosahu sběrnice až na 100 
metrů za použití standardních síťových kabelů CAT5 
nebo až na 500 metrů za použití optických kabelů.

•	Rozšiřující	jednotku	lze	využít	pro	napájení	vzdáleného	
zařízení.	Není	potřeba	externí	zdroj	napájení.

•	Při	použití	jednotky	ETR-USB2	můžete	přenášet	běžné	USB	
signály	přes	kabel	Cat5	do	vzdálenosti	až	40	metrů.
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Profesionální komunikační 
zařízení s rozhraním USB

Náš tým technické podpory má rozsáhlé zkušenosti v oblasti 
aplikací založených na komunikaci přes sériové rozhraní USB. 
Navrhneme pro vás řešení, které umožní připojit USB zařízení 
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 problémů – 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 USB zařízení se vztahuje 
souhrnný program, který zajišťuje nejvyšší kvalitu výrobku 
v daném oboru. Produkty společnosti B+B SmartWorx mají 
pětiletou záruku. Zboží je možno vrátit do 30-ti dnů, není-li 
uživatel s produktem plně spokojen.

Globální dosažitelnost s
globální podporou

Kromě výrobně-distribučních provozů a středisek zákaznické 
podpory v USA máme také pobočku v České republice. Naše 
evropská 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 
obchodní síť zahrnující více než 40 kvalifikovaných distributorů. 
Celosvětová síť našich distributorů pomáhá zajišťovat rychlý 
a komplexní zákaznický servis. Produkty společnosti B+B 
SmartWorx jsou navíc dostupné po celém světě prostřednictvím 
stále se rozšiřující 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.

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

Electronics si můžete vyžádat u 
svého stálého distributora nebo 
prostřednictvím nejbližšího special-
izovaného distribučního partnera. 
Seznam naleznete na stránkách

www.bb-smartworx.com


