Naudokite USB ir nuoseklius įrenginius pramoninėse aplinkose!
Pramoniniai sprendimai integruoja beveik visus ne USB
įrenginius ir serijinius įrenginius į įvairias pramonės aplinkas.

Tvirti įrenginiai yra optimizuoti, kad galėtų patikimai tarnauti
produktyvioje pramonės aplinkoje.

Nuotoliniu būdu prijunkite ir valdykite vietoje esančius USB ir
serijinius įrenginius ir įgyvendinkite konkrečiai jūsų poreikiams
pritaikytus scenarijus. Jūsų slapti duomenys saugomi išsamių
saugumo funkcijų.

Integracija į jūsų aplinką yra vientisa: įtaisų korpusus galima
pritvirtinti prie bėgio (pagal DIN EN 60715, plotis 35 mm). Todėl
diegimas valdymo spintoje arba serverio stove yra ne tik
lengvas, bet ir taupo vertingą erdvę!

INU-100 USB-Deviceserver
Naudokite USB įrenginius per TCP/IP tinklą (USB over IP).







2 × USB 3.0 SuperSpeed jungtys (duomenų perdavimas iki 100 MB/s)
2 × maitinimo šaltiniai
Gigabit Ethernet
Change over relay (automatic and manual triggering)
Konfiguracijos išsaugomjimas microSD kortelėje
Skirta Windows, OS X/macOS ir Linux

SU-302 Serial to USB Converter
Naudokite senesnius serijinius įrenginius per USB. Apjunkite su INU-100 ir naudokite
juos per vietinį tinkle ar internetą.






1 × USB 2.0 Hi-Speed jungtis (USB uplink and power supply)
1 × RS-232 serial interface (jungtis: D-Sub, DE-9)
1 × RS-485/EIA-485 (suderinama su RS-422/EIS-422)
Apsauga nuo galimų trukdžių
Skirta Windows ir Linux

IH-304 USB Hub
Išplėskite 1 USB jungtį į 4. Puikus INU-100 išplėtimas!





Standartinis koncentratorius (dirba praktiškai su visomis OS, spec. programa
nereikalinga)
4 × USB 3.0 SuperSpeed jungtys (can be used for charging; 1.5 A per port)
Apsauga nuo viršįtampio
2 × maitinimo šaltiniai

Panaudojimas

Automation, Manufacturing,
Process control

Industry 4.0

Virtualized and server-based
environments

Dongle-based
multi-factor security

…ir daug daugiau!

Savybės ir privalumai




SEH Computertechnik GmbH
Suedring 11
33647 Bielefeld
www.seh.de
.




Puikus suderinamumas su USB ir serijine įranga
Patvarumas ir didelis prieinamumas
Puikiai suderinta ir suderinama viena su kita

Phone: +49(0)521-94226-29
Fax: +49(0)521-94226-99
Hotline: +49(0)521-94226-44
Email: info@seh.de

UAB Ando
Neuzmirstuoliu str. 5-19
Vilnius 04124 Lithuania
www.ando.lt

Garantija iki 5 metų
Pasaulinis palaikymas ir reguliarūs
atnaujinimai nemokamai

Phone: +370 698 23917
Email: r.vaicius@ando.lt

