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Soluções Ethernet
que Expandem Sua Rede Industrial até o Limite



Por quase de três décadas, 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.  Atualmente, quer você precise transferir 
dados a poucos metros de distancia ou à algumas milhas, conectar seu hardware em uso ao backbone  de sua 
instalação Ethernet, ou montar uma rede industrial Ethernet, a B&B Electronics tem a solução em hardware que você 
precisa.  Tão importante quanto, é salientar que nossa assistência técnica é de primeira qualidade, disponível online 
ou pelo telefone e no campo. Nosso Departamento de Suporte Técnico é formado por peritos dedicados a ajudá-lo a 
reavaliar as perspectivas, o escopo e a estrutura de sua rede de comunicação de dados – ou simplesmente atender 
à rede já existente. Com mais de 40 distribuidores em 60 países diferentes, podemos garantir um atendimento local, 
amplo e rápido.

Os peritos em Ethernet da B&B Electronics podem lhe ajudar a expandir sua conexão de dados por toda a locação.  
Nosso time de suporte técnico pode ajudá-lo a selecionar as soluções mais apropriadas para sua aplicação.  A 
velocidade, custo, confiança e versatilidade fizeram da Ethernet a plataforma de dados mais utilizada do mundo.  Por 
isso tornou-se a aplicação com maior demanda pela indústria.  Os servidores para dispositivos seriais, switches, 
conversores de meio, extensores e acessórios da B&B Electronics tornam fácil a comunicação  com uma vasta gama 
de equipamentos industriais através do backbone de sua instalação Ethernet.
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Uma Gama de Soluções em 
Comunicação de Dados Ethernet em 
Expansão da B&B Electronics
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Switches Industriais Gerenciados 
e Não Gerenciados 

A ampla linha de switches da B&B Electronics permite 
que você subdivida e separe sua rede de forma eficiente, 
melhorando a qualidade e velocidade da comunicação 
reduzindo erros e limitando tráfego.

ESW100 Series
•	Design	ultra	compacto	5	e	8	portas	não	gerenciadas,	menos	de	1	
polegada	de	espessura
•	Montagem	industrial	DIN	para	aplicações	robustas
•	Opcional	portas	fibra	LC	multi-mode	e	single-mode	
•	Capacidade	de	Montagem	DIN	e	painel

ESW200 Series
•	5	e	8	portas	industriais	para	Ethernet	Switched	não	gerenciados
•	Opções	de	ampla	faixa	de	temperatura
•	Opções	Class1/Division	2
•	Multi-mode	e	single-mode	com	opções	de	fibra	ST	ou	SC
•	Capacidade	12	a	36	VDC	e	24VAC

EIR400 Series
•	Gigabit	Ethernet	switches	industrial	não	gerenciado
•	Design	5	a	18	portas
•	Opções	de	fibra	via	módulos	SFP
•	Opções	de	ampla	faixa	de	temperatura
•	Opções	de	montagem	DIN	e	painel

EIR300 Series
•	Ethernet	switches	PoE	robustos	e	não	gerenciados
•	Ambas	opções	15.4W	e	25W	PoE
•	Opções	Class1/	Division	2
•	Opções	de	ampla	faixa	de	temperatura
•	Opções	de	montagem	DIN	e	painel

ESW500 Series
•	6	a	16	portas	Ethernet	switches	gerenciados
•	Design	industrial	DIN	ou	montagem	painel
•	Entrada	de	energia	12	a	36VDC	ou	24	VAC
•	Opções	de	fibra	ótica	multi-mode	ou	single-mode
•	Opções	Gigabit	disponível

•	Opção	de	rack	de	montagem	de	19	polegadas	disponível
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Conversores de Mídia Ethernet

Ethernet conversores de mídia não gerenciados 
Os conversores de mídia Ethernet permite que dois 
dispositivos Ethernet com diferentes meios físicos para se 
comunicar uns com os outros, tais como a conversão de 
uma conexão Ethernet de cobre para a mídia de fibra óptica

Ethernet gestão conversores de mídia
Ethernet gestão conversores de mídia permitir o 
gerenciamento SNMP para configurar do monitor, montar 
armadilhas níveis de permissão e outras opções para se 
obter o estado de um dispositivo ou módulo em redes de 
missão crítica

EIS Series

•	Conversores	de	mídia	de	montagem	em		mesa	ou	parede

•	Fibra	multi-mode	e	single-mode

•	Opções	de	fibra	Gigabit

•	Opção	de	rack	de	montagem	de	19	polegadas	

EIR Series

•	Desenho	industrial	robusto

•	Opções	DIN,	painel	ou	rack

•	NEMA	TS2	avaliado	para	aplicação	no	tráfego

•	Class1/Division	2	avaliado	para	indústria	de	óleo	e	gás

•	Opções	fibras	multi-mode	e	single-mode

•	Fibra	Gigabit	também	disponível
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Servidores para Dispositivo Ethernet Serial
Conecte facilmente máquinas seriais em uso à sua rede 
Ethernet LAN ou WAN com os servidores para dispositivo 

Ethernet serial.

VESP211 Series
•	Mini,	desenho	compacto	que	cabe	quase	em	qualquer	lugar
•	Ampla	faixa	de	temperatura,	design	industrial	pesado	para	aplicações	
de	montagem	em	painel

•	Montagem	DIN	opcional	
•	1	porta	Series	suporta	somente	RS-232,	somente	RS-422/485ou	
RS-	232/422/485	todos	de	uma	vez

VESR900 Series
•	Montagem	DIN	design	robusto
•	Design	industrial	com	ampla	faixa	de	temperatura
•	Class1/Division	2	avaliado	para	indústria	de	óleo	e	gás
•	NEMA	TS2	avaliado	para	aplicação	no	tráfego
•	Designs	de	1	ou	2	portas	seriais	incluem	suporte	para	RS-
232/422/485

•	Duas	opções	de	porta	Ethernet	de	fácil	instalação
•	Opções	de	porta	de	fibra	Multi-mode	e	single-mode	para	aplicações	
de	longo	prazo	ou	alto	ruído	

VESR400 Series
•	Ampla	faixa	de	temperatura,	design	industrial	pesado	para	
aplicações	robustas

•	4	portas	seriais	independentes	suportando	RS-232/422/485
•	Montagem	DIN	ou	painel
•	Opção	para	duas	portas	Ethernet
•	Opção	de	porta	de	fibra	ótica	para	conectividade	Ethernet

xSE-100 Series
•	De	1	a	8	portas	seriais,	somente	RS-232,	somente	RS-422/485ou	
RS-	232/422/485	todos	de	uma	vez

•	Proteção	de	sobretensão	opcional
•	1	e	2	portas	desenhadas	com	capacidade	Wi-Fi
•	Opção	de	duas	portas	Ethernet

•	Porta	serial	com	opção	de	saída	de	5V
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Extensores Ethernet
Estenda sua rede de comunicação Ethernet além da 
distância limite de 100 metros de 10BASE-T e 100BASE-T 
Ethernet.

EIS Series

•	Extensores	Ethernet	de	montagem	em		mesa	ou	parede

•	Opções	em	cobre(1900m)	e	coaxial(2600m)

•	Opção	de	rack	de	19	polegadas	

•	1	porta	Ethernet

EIR Series

•	Design	industrial	com	ampla	faixa	de	temperatura,	DIN	e	painel

•	Opções	em	cobre(1900m)	e	coaxial(2600m)

•	Class1/Division2

•	Opções	de	portas	Ethernet	1,2,4	e	8

•	Opções	gerenciadas	Ethernet

•	Opções		portas	PoE	

EIDM Series

•	Opção	de	duas	portas	Ethernet

•	Opção	rack	de	19	polegadas

•	Distância	máxima	6200m

Conversores de Protocolo
Gateways Vlinx combinam um conversor de protocolo 
poderoso, um data logger, e um gateway virtual HMI e 
Ethernet, tudo em um pacote econômico.

MESR Series

•	Suporte	Modbus/TCP,	Modbus	ASCII,	Modbus	RTU

•	Resistente	à	amplas	temperaturas

•	Design	de	montagem	DIN

•	Class1/Division	2	avaliado	para	indústria	de	óleo	e	gás

•	NEMA	TS2	avaliado	para	aplicação	no	tráfego

•	Designs	de	1	ou	2	portas	seriais	incluem	suporte	para	RS-
232/422/485

•	Duas	opções	de	porta	Ethernet	de	fácil	instalação

•	Opções	de	porta	de	fibra	Multi-mode	e	single-mode	para	
aplicações	de	longo	prazo	ou	alto	ruído	

VFG Series

•	Conversor	de	protocolo	para	Modbus,,	BACnet,	Devicenet,	
Ethernet/IP,	Profibus,	CANOpen	e	mais

•	Design	de	montagem	industrial	DIN

•	Class1/	Division2

•	Função	Logging	disponível
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Nossa equipe de suporte técnico da fabrica tem experiência 
comprovada em aplicações Ethernet, soluções de conectividade, 
design de rede e instalação de produtos.  Os engenheiros da B&B 
Electronics 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.
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Gerenciamento remoto de rede 
Wi-Fi, Celular, ou opções RF wireless para gerenciar 
sistemas remotos de forma mais eficiente ao permitir o 
backup de operação, sistema, instalação, recuperação, BIOS 
updating, e dispositivo alvo, tudo de uma locação remota.

•	Repetidores	wireless	de	longo	alcance

•	Pontos	de	acesso

•	Roteadores

Produtos Ethernet 
respaldados pela 
Experiência em 
Comunicações Ethernet
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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

Encontre os produtos da B&B 
Electronics em mais de 60 
países pelo mundo

Fale com seu distribuidor favorito sobre 
os produtos da B&B Electronics, ou 
encontre um de nossos parceiros perto 
de você, pelo nosso site 

www.bb-smartworx.com

Possibilitando A Rede E Sua Gestão Remotamente 
Com Soluções Wireless Ethernet

Busca Global por Suporte Global

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.  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.  Todos os produtos Ethernet da B&B Electronics tem uma 
garantia de cinco anos e a uma politica de devolução com 100% de 
satisfação nos primeiros 30 dias da compra.

Descubra como a B&B Electronics pode criar uma solução Ethernet, 
visite-nos online ou entre diretamente em contato.


