
A Conexão Correta Para

soluções
Wireless

Faça a Conexão Correta para Soluções Wireless na Indústria.
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Uma variedade de produtos 
wireless em expansão para 
soluções M2M da B+B Eletronics.
Por mais 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.  E nos dias de hoje, a solução wireless é cada vez mais 
escolhida para o dispositivo de conectividade M2M.

Nosso avançado time de engenharia está desenhando e criando soluções para redes Celular, Wi-Fi e RF.  Se você pensa 
incorporar módulos diretamente em seu equipamento, veja a solução wireless como uma estratégia para substituir os cabos 
dos equipamentos de comunicação preexistentes, ou está procurando pela tecnologia correta para aumentar os limites de sua 
rede,  a B+B Eletronics tem as soluções de hardware que você precisa.

Até mesmo as ferramentas mais remotas podem ser incorporadas à rede com sucesso, estando dentro ou fora de suas 
instalações.  É importante salientar que nossa assistência técnica é de primeira qualidade, disponível online, pelo telefone 
e no campo.  Nosso departamento de suporte técnico se dedicará a ajudá-lo no desafio de visionar o escopo e estrutura  do 
dispositivo de conectividade wireless.  Com uma vasta oferta e profundo conhecimento na  área, você terá as opções que você 
deseja e o serviço que você espera.

Nossas plataformas de solução são implantadas em centenas de diversas aplicações, incluindo o monitoramento de energia, 
água e tratamento de esgoto, gestão de instalações, controle de sistemas e aquisição de dados(SCADA), testes e medidas, 
transporte, segurança, gerenciamento de transações, equipamentos médicos, gerenciamento remoto de ferramentas e uma 
vasta gama de monitoramento industrial e processos de controle.
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Roteadores Celular
Roteadores Wireless Conel
Garantem a segurança de conexões wireless com alta 
velocidade, em locais remotos para dispositivos como 
medidores de serviços públicos, processo de medição, câmeras 
de segurança IP e caixas eletrônicos através do GSM wireless 
Conel e roteadores 3D.  Utilize-os como um meio primário e 
confiável de conectividade de rede wireless para Ethernet e/
ou equipamentos seriais em locais remotos, ou também como 
cópia de segurança para comunicação de terra já existente.

•	 Roteadores	GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA/HSUPA/HSPA+
•	 GSM/3G	roteadores	equipados	com	porta	Ethernet	e	interfaces	opcio-

nais (RS-232, RS-422, RS-485, MBUS ou I/O)
•	 Tecnologia	de	comunicação	3G	de	alta	velocidade,	wireless,	sustenta	

câmeras instaladas em transportes/logística, sistemas de segurança 
ou transferência de grande quantidades de dados entre PC/WAN/LAN.

Modems Celular Wireless
Escolha entre a vasta gama de modems Conel em comunicação 
confiável wireless para conectar redes celular Ethernet,  serial 
e outras redes de dados.  Os produtos Conel são desenhados 
enfatizando a conveniência e simplicidade do “plug-and-
play”(ligar e usar).

•	 Bem	adaptado	para	ambas	redes,	pequenas	ou	grandes
•	 Amplamente	utilizado	pelas	indústrias	como	as	de	gerenciamento	de	

águas, luz, transporte, etc.
•	 Alta	flexibilidade	e	preço	baixo
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Pontos de Acesso Wi-Fi, Repetidores 
Ethernet, Roteadores e Servidores de 
Dispositivos Seriais
Repetidores wireless industrial para cliente Ethernet Series 
Quatech/AirborneM2M ABDG e dispositivo servidor/roteador 
simplificam o equipamento de rede em aplicações M2M.

•	 Ampla	faixa	de	temperatura	(-40	a	+85º	C),	especificações	ambientais
•	 Serial	“Plug-n-play”	e	conectividade	Ethernet	para	802.1b/g
•	 Segurança	wireless	Enterprise	Class	(WPA2/WPA-Enterprise,	WPA2/
WPAPre	Shared	Key,	WEP,	Open,	EAP,	802.11i)

•	 AirborneM2M	Management	Center	-	dispositivo	de	achado,	controle,	
gerenciamento

•	 Fonte	de	energia	variável	5-36	VDC,	conectores	terminal	de	rosca	
(modelos industriais)

•	 2	kV	serial	ESD	supressão	de	sobrecarga
•	 Roaming	AirborneM2M	SpeedLink	para	aumentar	a	segurança	da	

conexão
•	 Suporta	tecnologia	AirborneM2M	Portflex	para	avançada	configu-

ração e encaminhamento de porta
•	 Entrega	avançada	e	armazenamento	“on-board”	(na	placa)	dos	

Certificados
•	 Fator	de	forma	compacta	em	uma	caixa	de	metal	resistente
•	 Ponto	de	Acesso	M2M	e	Roteador	Wireless	com	suporte	para	servi-

dor Dispositivos Seriais
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Módulos com Wi-Fi Embutido
Quatech/AirborneM2MWLNG Series com Wi-Fi Embutido
Insira a conectividade Wi-Fi em seus projetos de produtos 
OEM através destes módulos compactos, de uma única placa 
Quatech/AirborneM2M WLNG  Series.

•	 Ampla	faixa	de	temperatura	(-40	a	+85º	C)
•	 Segurança	wireless	Enterprise	Class	(WPA2/WPA-Enterprise,	WPA2/
WPA	Pre	Shared	Key,	WEP,	Open,	EAP,	802.11i)

•	 Processador		32-bit	ARM9	com		rádio	de	802.11bg	para	aumentar	o	
alcance e rendimento

•	 Forma,	encaixe	e	função	compatível	com	as	gerações	anteriores	
(DP101,	DP501)

•	 AirborneM2M	Management	Center	-	dispositivo	de	achado,	controle,	
gerenciamento

•	 Modos	avançados	de	baixo	consumo	para	aplicações	para	economi-
zar energia

•	 Ponto	de	Acesso	M2M	e	Roteador	Wireless	com	suporte	para	servidor	
Dispositivos Seriais
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Radio Modems e Wireless I/O
Zlinx Radio Modems e Wireless I/O
Zlinx, padrão e Zilnx Xtreme são produtos para interior/exterior, 
soluções wireless resistentes com um set-up simples de plug-
and-play.  Compatibilidade Modbus e Profibus, significa que 
não serão necessários conversores adicionais.  Conectar vários 
dispositivos seriais em configurações ponto à ponto ou ponto 
para múltiplos pontos, monitorar dispositivos remotos I/O em 
configuração “peer-to-peer” (entre pares), ou conectar vários 
dispositivos	a	um	Modbus	RTU	central.

Zlinx Industrial para interiores
•	 Baixo	alcance	de	2.4GHz,	longo	alcance	de	900MHz(C1/D2)
•	 Índice	de	proteção	IP30
•	 Segurança	topo	de	linha	AES
•	 Ampla	faixa	de	temperatura	(-40	ate	+80ºC)
•	 Taxas	de	resposta	de	baixa	latência
•	 Modbus	compatível
•	 Duplo	modo	de	alimentação,	10-40VDC	ou		24	VAC

Zlinx Industrial para exteriores
•	 Baixo	alcance	de	2.4GHz,	longo	alcance	de	900MHz(C1/D2)
•	 Proteção	IP67	–	montado	diretamente	na	máquina
•	 Segurança	topo	de	linha	AES
•	 Melhor	latência	da	categoria
•	 Configuração	flexível	para	múltiplos	tipos	de	análogo/digital	I/Os
•	 Modbus	compatível

Antenas e Componentes
Componentes para Completar o Sistema
Tudo	o	que	você	precisa	para	configurar	sua	instalação	
wireless, incluindo software e firmware, cabos, antenas, 
suportes de montagem, para-raios, e outros componentes 
estão disponíveis como parte da solução completa B+B 
SmartWorx.
•	 Antenas	opcionais	para	aplicações	de	longo	alcance
•	 Antenas	High	gain	(HGA)Yagi	e	omni-directional	para	uso	interno	e	

externo
•	 Cabos	de	antena	com	largura	de	6	polegadas	a	50	pés
•	 Cabos	conectores		de	fácil	combinação
•	 Para-raios	ajudam	a	proteger	seus	investimentos	em	sistema	

wireless
•	 Corpos	resistentes	e	conectores	revestidos	de	latão	asseguram		a	

maior durabilidade dos para-raios
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Repetidor Wireless Ethernet
de Alta Velocidade
Segurança, Ethernet de Longo Alcance
Wireless Ethernet de alta velocidade, rápida, simples, segura 
e	saindo	diretamente	da	caixa.		Nenhum	set-up	–	é	só	
apontá-lo, montá-lo e ligar.

•	 80º,	antena	15	dBi	integrada	ao	aparelho
•	 rádio	de	5GHz	feito	com	tecnologia	802.11n	2X2	MIMO	para	
conectividade	de	longo	alcance	(15km/9milhas)

•	 Ampla	faixa	de	temperatura	(-30	até	+80ºC)
•	 Caixa		de	plástico	estável	UV	para	uso	externo
•	 Taxa	de	dados	máxima	de	150	Mbps

Produtos Wireless com o respaldo de 
peritos em comunicações globais
Nosso	time	de	Suporte	Técnico	tem	experiência	comprovada	
em aplicações, soluções de conectividade, projetos de redes e 
instalação de produtos de comunicação wireless.  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 aconteçam.

Todas	nossas	soluções	de	comunicação	de	dados	wireless	são	
respaldadas pelo nosso abrangente programa Quality Assurance 
(Garantia de Qualidade) e possuem 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

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

Fale com seu distribuidor favorito a respeito dos produtos 
B+B SmartWorx, ou para encontrar um de nossos parceiros, 
visite o site www.bb-smartworx.com .  

www.bb-smartworx.com

Produtos Wireless Respaldados Pela
Experiência Em Comunicações Globais

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 mundial de distribuidores ajudam 
a garantir, ao cliente, a rapidez e abrangência de nosso suporte e serviços.  
Os produtos B+B SmartWorx 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 wireless, visite-

nos online ou entre diretamente em contato.


