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ZREVIDUJTE SVÁ KABELOVÁ SPOJENÍ
VYUŽIJTE VÝHODY NOVÝCH TECHNOLOGIÍ SE STÁVAJÍCÍ 
SÍŤOVOU INFRASTRUKTUROU

S příchodem nových technologií se v průmyslových datových sítí předpokládá, že budou koexistovat se staršími 
technologiemi, které jsou stále užitečné. Nové technologie přidávají další sofistikované vrstvy s více možnostmi. 
Zároveň umí začlenit a připojit i starší technologie a vybavení, do nějž se už investovalo. Taková síť umí převádět 
data mezi různými protokoly a pak je přenášet přes kabelové, optické, bezdrátové nebo mobilní datové spoje. B+B 
SmartWorx vám pomůže s realizací takové sítě.

ETHERNETOVÉ SWITCHE

• S možností nastavení i bez (managed, unmanaged).
• Průmyslový Gigabit Ethernet
• Kompaktní a robustní
• Průmyslové PoE/PoE+ a montáž do racku

Nabízíme Ethernetové switche (přepínače) v mnoha 
provedeních, velikostech a s různými vlastnostmi 
– podle toho, kde se v síti nachází a jaká je jejich 
úloha. Managed switche přidávají možnost kontroly 
a nastavení prioritních datových toků, takže důležitá 
data vždy projdou skrz. Tyto switche mohou mít 
také zálohovaný datový tok, pokud připojení nebo 
kabel vypoví službu. Pomocí protokolu SNMP může 
administrátor vyřešit problémy i vzdáleně, bez fy-
zické kontroly zařízení.

PŘEVODNÍKY A SWITCHE BEZ NUTNOSTI NASTAVENÍ

• Samostatné i modulární.
• Více portové i jednoportové
•  Jedno i více vidová optická vlákna, typické vlnové 

délky
• Ethernetové i nezávislé na protokolu
• Modely s PoE (Power over Ethernet) a PoE+.
• Plug & Play – bez nastavování
•  Diagnostické funkce jako LFTP pro řešení problémů
• Modely s větším teplotním rozsahem

Převodníky mezi přenosovými médii bez nutnosti 
nastavování. Nabízíme je v kompaktních krabičkách 
standardních velikostí nebo v krytí 1U k montáži do 
19‘‘ racku. Převodníky přenosových médií i switche 
zvládnou konverzi mezi metalickým a optickým 
rozhraním. U Ethernetu jsou podporovány rychlosti 
Fast Ethernet a Gigabit Ethernet, u optického kabelu 
je podporována celá řady typů zakončení optického 
vlákna, včetně konektorů SFF a SFP. Napájení přímo 
z portu Ethernet PoE/PoE+ je nabízeno u řady GB 
kompaktních Ethernetových převodníků. LED indikátory 
poskytují přehled o stavu zařízení.
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ETHERNET ROUTERY

• Podpora 3G sítě
• Sloty pro dvě SIM karty
• Ethernetová rozhraní, binární I/O a sériová linka

Chytré a konfigurovatelné routery usnadňují výměnu 
dat a směrování zpráv podle IP adres. Jsou navrženy 
do náročného prostředí – mají širokým teplotní rozsah, 
firewall, VPN zabezpečení, možnost SNMP správy, 
podpora MVNO virtuálních mobilních operátorů a další 
funkce.

ETHERNET EXTENDERY

• Modely pro běžné i koaxiální kabely
• Průmyslové i komerční
• Řízené a neřízené

Ethernet extendery (rozšiřující jednotky) představují 
cenově dostupné řešení pro rozšíření LAN spojení. 
Tato jednoduchá, spolehlivá a snadno konfigurovatelná 
zařízení umožňují zvýšit dosah Ethernetu v klasických 
nebo koaxiálních kabelech. Mají široký teplotní rozsah 
a široké spektrum využití – průmyslová automatizace, 
SCADA, dohled datového toku, rozlehlé sklady a 
prostory, pobočky obchodů, úpravny vody a další

ZAŘÍZENÍ PRO CHYTRÁ ŘEŠENÍ

• Modulární i samostatné provedení ve standardních 
velikostech
• Více portové modely
• Integrovaná SNMP správa (bez nutnosti dalšího modulu)
• Škálovatelná šířka pásma
• Podpora VLAN
• Vzdálené připojení pro zabezpečenou správu
•  Diagnostika LFTP, Link Loss aj. pro řešení problémů
• Převod mezi metalickým a optickým rozhraním
• Možnost SFP optického konektoru na všech modelech

Zařízení pro chytrá řešení posouvají síť o úroveň výše, i 
když velký páteřní switch není v síti potřeba. Integrovaná 
podpora SNMP, webserver iView2 zdarma a CLI příkazová 
řádka umožňuje jednoduchou konfiguraci, správu a 
dohled zařízení ze vzdálených míst. Diagnostické funkce 
se dají nastavit tak, aby provedly elektronickou notifikaci, 
čímž se sníží čas výpadku. Škálovatelná šířka pásma a 
podpora VLAN umožňuje zabezpečení a členění sítě dle 
potřeb zákazníka.

MÉDIA PŘEVODNÍKY S MOŽNOSTÍ NASTAVENÍ

• Modulární převodníky, konzistentní „iMcV“ moduly standardních rozměrů pro 
zpětnou kompatibilitu v přístrojových šasi

• Více portové i jednoportové 
• Ethernet, TDM, Ethernet extendery, převod mezi režimy (Mode)
• Podpora rychlostí od 10 Mbps do 10 Gbps
• Napájení přímo z portu – PoE – u některých modelů
• Modely s větším teplotním rozsahem

Konfigurovatelné převodníky přenosových médií nabízíme 
s širokým spektrem rozhraní jako modulů pro instalaci 
do více portového šasi. Software zdarma umožňuje 
administrátorům spravovat, monitorovat a importovat 
informační báze MIB II do jiné SNMP aplikace. Diagnostické 
funkce jako LFTP, výpadek spojení Link Loss, RAI a další 
alarmy pomáhají síťovým administrátorům ve zprovoznění 
vypadlých segmentů sítě, ještě než zákazník nějaký výpadek 
zaznamená.



0515

CELOSVĚTOVÝ DOSAH S GLOBÁLNÍ PODPOROU

Vy budujete svoji značku - firmu, 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.
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