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KONEKTIVITA ZAŘÍZENÍ
PROPOJTE VŠE DOHROMADY

Hodnota dat je vyšší, když je jejich přenos snadný. Se správným propojením může i desítky let staré zařízení 
komunikovat v moderní síti.

Touto konektivitou se zabýváme již přes 30 let. S pomocí celé řady našich převodníků mezi protokoly a typy 
přenosových médií můžete téměř jakékoli zařízení připojit do své sítě. Ať je nové nebo staré. Může dokonce 
komunikovat pomocí proprietárních protokolů. Ať už vaše data pocházejí odkudkoliv a mají jakýkoliv tvar, my 
je přeložíme pro dnešní aplikace a zajistíme hladkou konektivitu napříč kabelovou, optickou či bezdrátovou 
infrastrukturou. 

SÉRIOVÉ PŘEVODNÍKY A OPAKOVAČE

• Zavedené průmyslové převodníky a opakovače
• Opticky oddělené převodníky a opakovače
• Převodníky napájené přímo z portu
•  Sériové karty PCI, Low-profile, PCIe a paralelní karty
• Optické převodníky, modemy a rozbočovače
• Převodníky TTL, CAN a proudových smyček

Sériové připojení je vyspělá a spolehlivá technologie 
používaná téměř v každém průmyslu a bezpočtu 
aplikací. Nehleďme na to, že sériová linka vznikla ve 
20. století, alespoň ji prověřil čas – je stále užitečná. 
Důkazem je fakt, že se dnes a denně připojují do sítě 
a na internet další a další sériová zařízení – nepřestala 
být důležitá. Pokud jsou vybavena převodníky ze 
sériového portu na Ethernet, může být protokol 
sériové komunikace pouze jedním z mnoha způsobů 
komunikace v IoT.

SÉRIOVÉ ODDĚLOVAČE A PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY

• Jednostupňové přepěťové ochrany
• Vysoce odolné trojstupňové přepěťové ochrany
• Optické oddělovače

Přepěťová ochrana a oddělení chrání síť před 
výpadkem, ztrátou dat a zničením cenného vybavení.

Umístění oddělovačů závisí na specifických potřebách 
sítě, topologii a použitých technologiích. Někdy postačí 
externí oddělovač připojený k zařízení. V místě, kde 
je více zařízení blízko u sebe, budou lepší přepínače 
(switch) a slučovače (hub) s vestavěným oddělením. 
V náročných prostředích mohou být řešením zařízení s 
vestavěným trojitým oddělením.

Stejně jako oddělovače, i přepěťové ochrany by 
měly být nainstalovány na správných místech v síti. 
Přepěťové ochrany mohou chránit i datová vedení, 
ale nejlepší službu odvedou při ochraně napájecích 
rozvodů.

DALŠÍ SÉRIOVÉ PRODUKTY

• Extendery rozsahu
• Slučovače portů
• Datové rozbočovače a přepínače
• Jednotky pro monitoring (data tap)
• Sériové kabely
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PRŮMYSLOVÉ USB ROZBOČOVAČE

• Vysokorychlostní USB rozbočovače
• Miniaturní USB rozbočovače
• Ethernet-enabled USB rozbočovače
• OEM Embedded moduly

Oceněné USB 2.0 rozbočovače úspěšně prošly 
testy na vyzařování EMC a jsou určeny do náročných 
prostředích. B+B SmartWorx nabízí nákladově efektivní 
možnosti při zachování odolnosti, flexibility a vysokého 
výkonu slučovačů.

PRŮMYSLOVÉ USB PŘEVODNÍKY

• Převodníky USB / sériová linka
• Převodníky USB / TTL
• USB převodníky do náročného prostředí
• Miniaturní USB převodníky
• Převodníky na panel, DIN lištu i průběžné (mezi kabely)

S převodníky B+B SmartWorx snadno připojíte 
sériová zařízení do USB portů. Nabízíme všechny typy 
převodníků z USB na RS-232: odolné, průběžné (na 
kabel), na panel, izolované, víceportové, jednoportové 
a další. Převodníky z USB na sériovou linku zajišťují 
jednoduchá a kvalitní připojení celé řady aplikací v 
bankovnictví, obchodech a jejich pobočkách, připojení 
přístrojového vybavení v průmyslu, v laboratořích a 
zabezpečovacích systémech.

USB ODDĚLOVAČE A PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY

• Oddělovače do náročného prostředí
• Oddělovače pro jeden port
• Miniaturní oddělovače
• Přepěťové ochrany USB portu

USB oddělovače poskytují ochranu před rušením signálu, 
zemními smyčkami, rázy a špičkami. 
Ať už si vyberete kompaktní oddělovač jediného USB 
portu pro snadné použití v terénu nebo odolný oddělovač 
s EMC testy do náročného prostředí, pomůžeme vám 
zajistit spolehlivost datových přenosů.

DALŠÍ USB PRODUKTY

• Extendery (rozšiřující jednotky)
• Průmyslové a standardní USB kabely

Využijte výhodnou flexibilitu USB rozhraní i na delší 
vzdálenosti. USB rozšiřující jednotky se snadno instalují 
a umožňují přenos USB komunikace přes kabel CAT5, 
bezdrátově či po optických kabelech. Jsou ideální 
pro aplikace v zabezpečení, pro přenos snímků ve 
zdravotnických zařízeních, v pobočkách obchodů, 
vzdálené správě, pro telematiku v automobilovém 
průmyslu.
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CELOSVĚTOVÝ DOSAH S GLOBÁLNÍ PODPOROU

Vy budujete svoji firmu - značku, my pro vás budujeme komunikační řešení. 
Ať už si vyberete z našich standardních produktů nebo požadujete něco specifického 
pro svou aplikaci, považujte B+B SmartWorx za svého partnera.


