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A Conexão Correta para

Soluções de Conectividade USB com Conveniência 
Plug-and-Play Fortalecidos à Indústria



Uma Gama de Soluções em 
Comunicação de Dados
USB em Expansão da B+B 
SmartWorx
O Universal Serial Bus (USB) começou como uma abordagem 
padronizada para controlar os periféricos dos computadores. Mas agora 
saiu do ambiente de trabalho para o mundo real, onde é utilizado 
em ambientes desafiadores que variam de pontos de vendas, desde 
medicina à indústria. De fato, tornou-se quase uma solução universal 
para a conectividade de dispositivos. A B+B SmartWorx oferece uma 
vasta gama de soluções de conexão USB, incluindo conversores USB-to-
serial, hubs, protetores de sobretensão e extensores, todos fabricados 
para funcionarem perfeitamente por muitos anos, mesmo sob as mais 
árduas condições.

A B+B Eletronics vem expandindo e fortalecendo sua reputação 
mundial como a melhor na área, com redes confiáveis e produtos 

robustos de comunicação de dados, por mais de três 
décadas. Atualmente, independente de quanto você precise 
expandir sua comunicação de dados, a B+B SmartWorx tem 
a solução em hardware que você precisa. Tão importante 
quanto, é salientar que nossa assistência técnica é de primeira 
qualidade, disponível online, pelo telefone, ou no campo. 
Nosso time de Suporte Técnico da fábrica tem uma vasta 
experiência em aplicações de comunicação USB, soluções 
de conectividade e instalação de produtos. Eles podem 
ajudá-lo a reavaliar as perspectivas, o escopo e a estrutura 
de  ua comunicação de dados, resolver problemas difíceis de 
conectividade e escolher as soluções mais apropriadas para 
sua aplicação.

Hubs USB Industrial
Nossos hubs USB Industrial Ulinx foram projetados 
com robustas caixas de metal, opções versáteis de 
montagem, alta proteção ESD, operam em uma
ampla faixa de temperaturas e conectores de alta 
retenção USB para conectividade instantânea plug-
and-play.

• Desenhados e testados para satisfazer os padrões EMC na 
indústria pesada

• Portas de alta retenção para conexões que não se soltarão
• Operam em uma ampla faixa de temperatura (-40 a +80ºC)
• Testados para suportar 50G de impacto e 4G de vibração
• Isolamento de 4000 V entre upstream e downstream das portas 

USB

Isoladores USB
Proteja e isole seus dispositivos habilitadores USB 
de; ruído, sobretensão, e picos de energia com 
nossos robustos isoladores- mesmo em ambientes 
elétricos hostis encontrados próximos de drives com 
frequências variáveis, centros de controle de motores, 
soldadores e outros dispositivos com grandes cargas 
elétricas. Dois modelos oferecem isolamento de grau 
médico.

• Aplicações médicas UL 60601-1-2 (modelos UH401 e UH401 SL)
• Conectores USB de alta retenção aguentam firme à cabos 

comuns USB
• Escolha entre 1.5 ou 12 Mbps a variação de dados que condiz 

com seus periféricos
• Operam em uma ampla faixa de temperatura (-40 a +80ºC)
• Design compacto, somente 2,0 x1,7x0,8 polegadas (UH401 

Series)
• Barramento USB alimentado com energia a jusante de 100mA, 

compatível com os padrões USB
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Hub USB que Habilita Ethernet
Nossas soluções USB sobre Ethernet facilitam uma 
comunicação rápida com seus dispositivos USB 
habilitados em sua rede LAN.

• Acessa, monitora e controla até quatro dispositivos USB 2.0
• Economize tempo e dinheiro – não há necessidade de um 

PC no local
• 10/100/1000 Mbps Ethernet
• USB alta velocidade (480Mbps)
• Software de gerenciamento fácil de usar
• Compatível com os sistemas operacionais Windows7

Extensores USB
Os extensores comuns tem uma limitação de 5 
metros. Nossos extensores podem expandir-se até 
100 metros, usando o cabeamento de rede padrão 
CAT5 ou até 500 metros usando conexão de fibra.

• Os Extensores USB reabastecem a voltagem operacional 
aos dispositivos remotos através da porta PC USB. Não 
precisa de alimentação externa de energia.

• Expande o sinal comum USB sobre um cabo CAT5 em até 40 
metros com o ETRUSB2

Protetores de Sobretensão
Nossos econômicos protetores de sobretensão de 
estagio único, fornecem um supressor de voltagem 
transitório (TVS) para cada linha protegida.

• Supressão de sobretensão de 600W
• Instalação simples em linha
• Versões disponíveis Ethernet, USB, RS-232, RS-422 e RS-485

Conversores USB-para-Serial
Conecte um dos conversores USB-para-Serial da B+B 
SmartWorx ao seu computador, laptop ou hub para 
configurá-lo automaticamente como uma porta 
COM suplementar. O conector laranja de resistência-
industrial, permite que você pare de se preocupar 
com as conexões instáveis, mesmo nas aplicações 
com alta vibração.

• Conversores isolados em-linha para linha de dados RS-
422/485 ou RS-232

• Painéis de montagem isolados desenhados para 2 ou 4 
portas RS-422/485 ou RS-232

• Design mini para inline não isolado para aplicações móveis
• 2 ou 4 portas robustas com design para ambiente industrial 

com desempenho duradouro, alta resistência à choque, 
vibração e queda

• Conversores TTL/USB
• Opções locked-serial
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Encontre os produtos da B+B SmartWorx 
em mais de 60 países pelo mundo

Produtos USB Respaldados 
pela Experiência em
Comunicações Global
Nossa equipe de suporte técnico de fábrica tem experiência 
comprovada em aplicações USB, soluções de conectividade, design 
de rede e instalação de produtos. Os engenheiros da B+B SmartWorx 
não somente resolverão o problema – eles prevenirão e anteciparão 
problemas em projetos de sistema e integração, antes mesmo que 
você faça a compra. Quer você tenha uma simples pergunta, a 
instalação de um projeto complexo, ou um problema fora do comum, 
nossa equipe de suporte técnico estará a disposição para ajudá-lo 
sem nenhum custo adicional – quer você tenha compra diretamente 
de nós ou de um de nossos distribuidores.

Além do suporte técnico disponível online, por telefone, ou no 
campo, todas nossas soluções Ethernet são respaldadas pelos  
nosso abrangente programa de Quality Assurance que nos permite 
proporcionar uma das melhores garantias na indústria. Todos os 
produtos USB da B+B SmartWorx tem uma garantia de cinco anos e a 
uma política de devolução com 100% de satisfação nos primeiros 30 
dias da compra.

Busca Global por Suporte Glob
Além da fabricação, distribuição e operações de suporte
ao cliente nos E.U.A, temos um polo de fabricação na
Republica Tcheca. Nossa sede na Irlanda fornece serviços,
suporte e disponibilidade de produtos para clientes na
Europa, Oriente Médio e Africa, através de uma rede de
mais de 40 distribuidores qualificados. Nossa rede global
de distribuidores nos permite garantir um atendimento
local, amplo e rápido. Os produtos B+B Eletronics estão
disponíveis em várias partes do mundo graças à nossa
rede em expansão de parcerias, incluindo revendedores e
integradores de sistemas.

Descubra como a B+B SmartWorx pode criar uma solução
USB, visite-nos online ou entre diretamente em contato.

Fale com seu distribuidor favorito 
sobre os produtos da B+B SmartWorx, 
ou encontre um de nossos parceiros 
perto de você, pelo nosso s

www.bb-smartworx.com


