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A Conexão Correta para

Mantenha seus Equipamentos Seriais Antigos Conectados
aos Seus Mais Recentes Investimentos na Rede.
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Melhorias de processo constantes levam novos equipamentos e tecnologias ao mercado. Mas alavancar os 
benefícios de novos sistemas aos equipamentos antigos em uso depende da comunicação efetiva de dados. 
Com a vasta seleção de dispositivos de conectividade de RS-232, RS-422, e RS-485 seriais no mercado, a B+B 
Eletronics oferece ferramentas e orientação para tirar o maior proveito de seus equipamentos, novos ou velhos.

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, quer você 
precise transferir dados a poucos metros de distância ou à algumas, 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 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. Com uma vasta gama de ofertas e profundo conhecimento, temos a conexão correta 
para sua aplicação.

Uma Gama de Soluções em Comunicação
de Dados Serial em Expansão da
B+B SmartWorx
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Conversores e Repetidores Endurecidos
Nossa popular família ILinx de conversores e repetidores 

foram endurecidos com o robusto revestimento IP30 para 

torná-los resistentes o suficiente para às indústrias e 

aplicações de serviços mais exigentes.

Conversores
• Escolha isolamento ótico de 2 ou 3-way, input/output e circuitos de
 potência 2kV
• Proteção ESD Nível 4, 15 kV ar, 8 kV contato
• Ampla faixa de temperatura (-40 a +80ºC)
• Modbus compatível
• Blocos terminais removíveis para fontes RS-422/485
• UL, Class1/ Division2

Repetidores
• Controle Automático de Envio de Dados significa que não há 

software drivers para instalar e gerenciar
• Ampla faixa de temperatura (-40 a +80ºC)
• Indicadores LED para energia e dados
• Modbus compatível
• Design endurecido
• Especificações excedem os requisitos NEMA TS1/TS2 para 

transportes

Protetores contra Picos de Tensão
e Isoladores
Proteja seus dispositivos mais sensíveis dos picos de 

voltagem causados por raios ou outros problemas de 

energia com nossa linha de protetores contra sobretensão e 

isoladores.

Protetores contra sobretensão
• Design fortalecido segue as normas IEEE 1000-4-5: 1995 e IEEE 

C62.41- 1991
• Três fases de proteção em cada linha de dados: tubo de descarga 

de gás, resistor em serie, supressor transiente de voltagem
• Proteção de sinal através de conexão terra
• Terminal block com conexões robustas
• Chassis aterrado

Isoladores
• Isolador ótico de 4 canais RS-232 protege equipamentos RS-232 

de raios, picos de alta tensão, e ground loops
• Isolador in-line econômico proporciona 2500V, isolamento ótico 

2-way para linhas RS-232
• 4 kV R-232 2-way isolador ótico proporciona o dobro da proteção 

que os isoladores padrão
• 4 kV RS-232 2-way optical isolator provides twice the protection  

of standard isolators
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Repetidores e Extensores Seriais
Os repetidores e extensores seriais da B+B SmartWorx 
aumentam o alcance de seus dispositivos enquanto 
protegem seus equipamentos de picos de energia e 
sobretensão.

Repetidores
• Controle Automático de Envio de Dados significa que não há software 

drivers para instalar e gerenciar
• Ampla faixa de temperatura (-40 a +80ºC)
• Indicadores LED para energia e dados
• Modbus compatível

Extensores
• Compatível com todos os produtos seriais RS-232
• Comunicação de dados full-duplex
• Envia dados RS-232 a 230 kbps até 1000M/3300pés
• Transferência de dados em tempo real sem nenhum conflito de 

software
• Proteção contra excessos e picos de tensão

Placas Seriais
Adicione portas facilmente a qualquer sistema com nossa 

ampla seleção de placas PCI, PCMCIA, CF e ISA.
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Conversores e Modems Fibra ótica
Conversores e modems de fibra ótica da B+B SmartWorx 

fornecem conexões elevadas de banda larga impenetrável 

aos ruídos e diferenciais de terreno, desafios presentes em 

vários ambientes árduos.

Conversores

• Escolha isolamento ótico de 2 ou 3-way

• Modbus compatível

• Ampla faixa de temperatura (-40 a +80ºC)

• Indicadores LED para energia e dados

• Opções de fibra single e multi-mode

Modems

• Escolha entre 9 ou 25- pinos

• Portas energizadas significam que não é necessária fonte de 

alimentação externa

• Suporta TD, RD, RTS e CTS
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Conversores Padrão e Especiais

Tornamos especialidade converter dados seriais de um 
formato para outro, e oferecemos a mais ampla seleção da 
indústria de RS-232, RS-422, RS-485 e conversores de fibra 
ótica desenhados para a automação industrial, controle de 
processo, automação predial, concessionaria de energia, 
tratamento de esgoto e outras aplicações industriais.
Portas energizadas, CAN, TTL, circuito de corrente e mais!

CAN – Isolador e Conversor de fibra
• Isolamento ótico até 2 kV
• Trilho de montagem DIN
• Conetores Terminal Block
• Aumente a capacidade do nó de sua rede

Conversores TTL
• Cada modelo converte 2 canais em cada direção de TTL para RS-
232/422
• Versões isoladas e não-isoladas
• Varias versões de alimentação disponíveis, incluindo portas 

energizadas

Conversor de corrente em circuito
• Circuito Transmite (T+ e T-) e Recebe (R+ e R-)
• Máxima taxa de transmissão recomendável é de 19.2 kbps
• Ampla faixa de temperatura (-40 a +80ºC)

Switches de Dados Seriais

Simplifique a administração dos dispositivos seriais da rede 
com nossos switches de dados seriais.

• Model 232BSS4 permite que uma única porta RS-232 do seu PC 
se comunique perfeitamente com quatro ou mais dispositivos 
RS-232.

• Model 232MSS2 é um mini switch de quatro portas, compacto 
com recursos avançados, que controlam automaticamente o 
comando transmitir/receber.

• Modelo 485DSS é um smart switch desenhado para conectar se 
aos dispositivos RS-232.
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Port Combiners and Splitters

Monitorar e controlar vários dispositivos seriais com um 

único PC ou permitir vários PCs de compartilharem do 

mesmo periférico com nossas portas seriais combinadoras 

e divisoras.

• Dois ou mais dispositivos seriais podem compartilhar da mesma 

porta PC

• Utilize a porta divisora para conectar dois ou três PCs a um 

periférico (modems, scanners, outros dispositivos seriais). Produtos Seriais Respaldados pela 
Experiência em Comunicações Global
Nossa equipe de suporte técnico tem experiência 
comprovada em aplicações de comunicação serial, 
soluções de conectividade, design de rede e instalação 
de produtos. Quer você tenha uma simples pergunta, a 
instalação de um projeto complexo, ou um problema fora do 
comum, 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 comecem.

Todas nossas soluções de comunicação de dados seriais 
são respaldados pelos nosso abrangente programa de 
Quality Assurance e cinco anos de garantia.
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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

Produtos Seriais Respaldados pela 
Experiência em Comunicações Global

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. 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
Ethernet, visite-nos online ou entre diretamente em contato.

Encontre os produtos da B+B SmartWorx 
em mais de 60 países pelo mundo

Fale com seu distribuidor favorito sobre
os produtos da B+B SmartWorx, ou encon-
tre um de nossos parceiros perto de
você, pelo nosso site 

www.bb-smartworx.com


