
KomuniKační zařízení
s rozhraním ethernet

Řešení založená na technologii Ethernet.
Rozšiřte svoji průmyslovou síť.



2

Společnost B+B SmartWorx již téměř tři desetiletí trvale rozšiřuje svoji nabídku a posiluje svoji pověst glo-
bálního dodavatele spolehlivých výrobků špičkové úrovně. V současné době vám společnost B+B dokáže 
nabídnout veškerá hardwarová řešení bez závislosti na vzdálenosti na kterou potřebujete přenášet data. 
Pomůžeme vám připojit váš hardware k nové síti nebo navrhneme průmyslovou síť. Naše technická pod-
pora je dostupná online i telefonicky. Je schopna řešit vaše aktuální technické problémy. Zaměstnáváme 
odborníky, kteří jsou připraveni kdykoli vám pomoci při vytváření nové koncepce vašich komunikačních 
sítí na bázi technologie Ethernet. Rovněž vám mohou poskytnout podporu při provozu již nainstalované 
sítě. Prostřednictvím více než 40 distributorů v 60 různých zemích dokážeme zajišťovat rychlý a komplexní 
zákaznický servis.

Odborníci společnosti B+B SmartWorx, kteří jsou specialisty v oboru sítí Ethernet, vám mohou pomoci vy-
budovat datovou síť dle vašich kritérií. Technologie Ethernet je díky své rychlosti a příznivé ceně již dlouhou 
dobu nejrozšířenější světovou platformou pro vytváření datových sítí. Ze stejného důvodu se stala velmi ob-
líbenou i v oblasti náročných průmyslových aplikací. Produkty společnosti B+B založené na technologii Ether-
net usnadňují komunikaci s širokou řadou průmyslových zařízení. Naše produktová řada obsahuje servery pro 
sériovou komunikaci, switche, konvertory médií, extendery a mnoho dalšího příslušenství. 

Neustále se rozšiřující řada výrobků pro datovou 
komunikaci založenou na technologii Ethernet od 
společnosti B+B SmartWorx
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Průmyslové switche, konfigurovatelné 
switche
Provedení síťových switchů vám umožní efektivně 
rozdělit vaši síť na jednotlivé segmenty a přitom zvý-
šit spolehlivost a rychlost komunikace. Výsledkem je 
omezení počtů chyb komunikace a snížení objemu 
dat. 

Řada ESW100
•	Ultra-kompaktní	konstrukce	s	5	a	8	porty,	v	provedení	ten-
čím	než	1	palec;

•	konstrukce	určená	k	montáži	prostřednictvím	DIN	lišty;
•	vhodné	pro	použití	v	náročných	průmyslových	podmínkách;
•	volitelná	provedení	portů	pro	připojení	optických	kabelů	LC	
v	multi-modu	a	single-modu;

•	možnost	montáže	na	lištu	DIN	a	do	přístrojového	panelu.

Řada ESW200
•	Ethernet	switch	s	5	nebo	8	porty,	průmyslové	provedení;
•	volitelná	provedení	pro	použití	v	širokém	rozsahu	teplot;
•	volitelná	provedení	s	klasifikací	ve	třídě	1	/	divizi	2;
•		volitelná	provedení	portů	pro	připojení	optických	kabelů	ST	
nebo	SC	v	multi-modu	a	single-modu	režimu;

•	napájení	stejnosměrným	napětím	12	až	36	V	a	střídavým	
napětím	24	V.

Řada EIR400
•	Průmyslové	switche	Gigabit	Ethernet;
•	konstrukce	s	5	až	18	porty;
•	možnost	připojení	optických	kabelů	prostřednictvím	modulů	
SFP;

•	volitelná	provedení	pro	použití	v	širokém	rozsahu	teplot;
•	možnost	montáže	na	lištu	DIN	a	do	přístrojového	panelu.

Řada EIRP300
•	Robustní	switche	Ethernet	s	funkcí	napájení;
•	volitelný	výkon	napájení	prostřednictvím	portu	Ethernet,	
15,4	W	a	25	W;

•		volitelná	provedení	s	klasifikací	ve	třídě	1	/	divizi	2	pro	petro-
chemický	a	plynárenský	průmysl;

•	široký	rozsah	teplot;
•	možnost	montáže	na	lištu	DIN	a	na	přístrojový	panel.

Řada ESW500
•	Konfigurovatelný	switch	Ethernet	s	6	až	16	porty;
•	průmyslová	konstrukce	umožňující	montáž	na	lištu	DIN	nebo	
na	přístrojový	panel;

•		možnost	stejnosměrného	napájecího	napětí	12	až	36	V	
nebo	střídavého	napájecího	napětí	24	V;

•	volitelná	provedení	portů	pro	připojení	optických	kabelů	v	
multi-modu	nebo	single-modu;

•	k	dispozici	i	verze	s	Gigabit	Ethernetem;
•	volitelné	provedení	určené	k	montáži	do	19“	rackové	skříně.
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Konvertory médií pro sítě Ethernet

Konvertory firmy B+B umožňují propojit technologic-
ky různě zakončené segmenty sítě Ethernet. Bez pro-
blému tedy spojíte síť LAN zakončenou pomocí optic-
kých vláken s částí sítě, kde je použita kabeláž UTP.

Řada EIS
•		Volitelně	provedení	portů	pro	připojení	optických	kabelů	v	
multi-modu	nebo	single-modu;

•	volitelně	Gigabitové	provedení;
•	volitelně	provedení	umožňující	montáž	do	19“	rackové	skříně;
•	lze	použít	jako	volně	stojící,	nebo	k	montáži	na	stěnu.

Řada EIR
•	Robustní	průmyslová	konstrukce;
•	možnost	montáže	DIN	na	lištu,	na	přístrojový	panel	nebo	do	
přístrojové	skříně;

•	klasifikace	podle	NEMA	TS2	pro	použití	v	dopravě;
•	klasifikace	ve	třídě	1	/	divizi	2	pro	petrochemický	a	plynárenský	
průmysl;

•		volitelně	provedení	portů	pro	připojení	optických	kabelů	v	
multi-modu	nebo	single-modu;

•		volitelně	Gigabitové	provedení.
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Servery pro komunikaci se sériovými 
zařízeními připojenými k síti Ethernet
LAN servery společnosti B+B vám umožní obsluhovat 
sériové zařízení prostřednictvím sítě LAN. 

Řada VESP211
•	 	Miniaturní,	kompaktní	konstrukce,	která	umožňuje	instalaci	v	té-

měř	libovolných	prostorových	podmínkách;
•	 	široký	rozsah	provozní	teploty,	odolná	průmyslová	konstrukce	

vhodná	pro	montáž	do	přístrojového	panelu;
•	 	možnost	montáže	prostřednictvím	lišty	DIN;
•	 	dle	typu	-	rozhraní	RS-232	(VESP211-232)
	 rozhraní	RS-422/485	(VESP211-485)	
	 nebo	rozhraní	RS-232/422/485	(VESP211	)	-	provedení	„all	in	one“.

Řada VESR900
•	 	Robustní	konstrukce	určená	k	montáži	prostřednictvím	lišty	DIN;
•	 	konstrukce	umožňující	použití	v	průmyslových	prostředích	s	širo-

kým	rozsahem	provozní	teploty;
•	 	klasifikace	ve	třídě	1	/	divizi	2	pro	petrochemický	a	plynárenský	

průmysl;
•	 	klasifikace	podle	NEMA	TS2	pro	použití	v	dopravě;
•	 	konstrukce	s	1	a	2	sériovými	porty	zahrnují	podporu	rozhraní	
	 RS-232/422/485;
•	 	až	2	porty	Ethernet	(volitelně	dle	typu);
•	 	volitelná	provedení	portů	pro	připojení	optických	kabelů	v	multi-

modu	a	single-modu.	Použití	pro	dlouhé	přenosové	vzdálenosti,	
nebo	při	vysoké	úrovni	rušení.

Řada VESR400
•	 	Široký	rozsah	provozní	teploty,	odolná	průmyslová	konstrukce	

vhodná	k	použití	v	náročných	prostředích;
•	 	4	nezávislé	sériové	porty	podporující	rozhraní	RS-232/422/485;
•	 	konstrukce	umožňující	montáž	na	lištu	DIN	nebo	na	přístrojový	

panel;
•	 	až	2	porty	Ethernet	(volitelně	dle	typu);
•	 	možnost	připojení	optických	kabelů	k	rozhraní	Ethernet.

Řada xSE-100
•	 	1	až	8	sériových	portů.	Volitelně	RS-232,	RS-422/485	nebo	roz-

hraní	RS-232/422/485	v	provedení	„all	in	one“;
•	 	volitelná	přepěťová	ochrana;
•	 	konstrukce	s	1	a	2	porty	pro	připojení	k	bezdrátovým	sítím	Wi-Fi;
•	 	až	2	porty	Ethernet	(volitelně	dle	typu);
•	 	volitelný	výstup	5	V	na	sériovém	portu.
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Prodloužení UTP kabeláže – 
Ethernet Extenders
Pokud potřebujete ve své síti použít délku vedení 
kabeláže větší než 100m (Ethernet 10BASE-T, 100BA-
SE-T), využijete k tomu naše Ethernet Extendery. Délka 
prodloužení kabeláže se liší podle typu použitého ex-
tenderu a použitého média. Svoje vedení můžete tak 
prodloužit až na délku 6200m.

Řada EIS
•	Volitelně	provedení	s	metalickým	vedením	(1900m)	a	koaxiálními	
(2600m)	kabely;

•	volitelně	provedení	umožňující	montáž	do	19“	přístrojové	skříně;
•	1	port	Ethernet;
•	lze	použít	jako	volně	stojící,	nebo	k	montáži	na	stěnu;

Řada EIR
•		Průmyslová	konstrukce	s	širokým	rozsahem	provozní	teploty,	umož-
ňující	montáž	na	lištu	DIN	i	na	přístrojový	panel;

•		volitelně	provedení	s	metalickým	vedením	(1900m)	a	koaxiálními	
(2600m)	kabely;

•		třída	1	/	divize	2	pro	petrochemický	a	plynárenský	průmysl;
•		volitelně	provedení	s	1,	2,	4	a	8	porty	Ethernet;
•		volitelně	provedení	s	řízenými	přepínači	Ethernet;
•		provedení	umožňující	napájení	prostřednictvím	portu	Ethernet	-	PoE.

Řada EIDM
•	Až	2	porty	Ethernet	(volitelně	dle	typu);
•	volitelně	provedení	umožňující	montáž	do	19“	rackové	přístrojové	
skříně;

•	komunikace	na	max.vzdálenost	6	200	m.

Konvertory protokolů
Brány Vlinx v sobě slučují výkonný konvertor pro-
tokolů, zařízení pro záznam dat, virtuální rozhraní 
HMI a bránu Ethernet. To vše v jednom zařízení.

Řada MESR
•	Podpora	sběrnic	Modbus/TCP,	Modbus	ASCII,	Modbus	RTU;
•	odolná	konstrukce	s	širokým	rozsahem	provozní	teploty;
•	konstrukce	určená	k	montáži	prostřednictvím	lišty	DIN;
•	klasifikace	ve	třídě	1	/	divizi	2	pro	petrochemický	a	plynárenský	
průmysl;

•	klasifikace	podle	NEMA	TS2	pro	použití	v	dopravě;
•	konstrukce	s	1	a	2	sériovými	porty	zahrnují	podporu	rozhraní	
RS-232/422/485;

•	až	2	porty	Ethernet	pro	snazší	instalaci;
•	volitelná	provedení	portů	pro	připojení	optických	kabelů	v	multi-
modu	nebo	single-modu.	Používá	se	při	dlouhých	přenosových	
vzdálenostech	nebo	při	vysoké	úrovni	rušení.

Řada VFG
•	Převodník	protokolů	pro	sběrnicová	rozhraní	Modbus,	BACnet,	
Devicenet,	Ethernet/IP,	Profibus,	CANOpen	a	další;

•	průmyslová	konstrukce	určená	k	montáži	prostřednictvím	lišty	
DIN;

•	třída	1	/	divize	2	2	pro	petrochemický	a	plynárenský	průmysl;
•	možnost	záznamu	do	logu
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Vzdálená správa sítě
Pomocí zařízení využívající technologii Wi-Fi, mobilní 
technologii, nebo radiový přenos dat můžete dohlí-
žet, spravovat svoje systémy. Vzdálený přístup vám 
efektivně umožňuje kontrolovat vaše zařízení, měnit 
jeho parametry, zálohovat jeho konfiguraci či prová-
dět běžnou servisní analýzu.

•	bezdrátová	komunikace	na	velké	vzdálenosti
•	přístupové	body
•	směrovače

Za našimi produkty, které využívají 
technologii Ethernet, stojí profesionalita.

Náš tým technické podpory má rozsáhlé zkušenosti v oblasti 
aplikací založených na technologii Ethernet. Navrhneme pro vás 
řešení pro připojení vašeho zařízení k síti Ethernet. Navrhneme 
pro vás komunikační síť, či pomůžeme s instalací našich pro-
duktů. Technici společnosti B+B SmartWorx neprovádějí pouze 
odstraňování zjištěných problémů – dokážou problémům před-
cházet a předvídat problémy související s návrhem a integrací 
systému, který teprve máte v úmyslu zakoupit. Ať již máte jed-
noduchý dotaz, týkající se konkrétní aplikace, zabýváte se reali-
zací složitého projektu, naši technici vám rádi pomohou. Pracov-
níci 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 přímý-
mi zákazníky, nebo zda naše produkty nakupujete prostřednic-
tvím specializovaných distribučních partnerů. Technická podpora 
B+B je realizována prostřednictvím webových stránek a telefo-
nicky. Na všechna naše zařízení se vztahuje souhrnný program, 
který zajišťuje nejvyšší kvalitu výrobku v daném oboru.
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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

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 pro-
střednictvím nejbližšího specializova-
ného distribučního partnera. Seznam 
naleznete na

www.bb-smartworx.com

Použijte naše bezdrátová ethernetová 
zařízení Pro dohled a sPrávu vašich sítí. 

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 kvalifiko-
vaných distributorů. Celosvětová síť našich distributorů pomáhá zajiš-
ťovat 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 pro-
dejců řešení s přidanou hodnotou a systémových integrátorů. Produkty 
společnosti B+B SmartWorx mají pětiletou záruku. 

Chcete-li se dozvědět více, navštivte naše webové stránky nebo se ob-
raťte telefonicky přímo na nás.


