Bluetooth termékválaszték összefoglalás
Soros eszközök csatlakoztatása, konfigurálása és irányítása
Termékválaszték leírása
A Brainboxes eszközök RS232 Bluetooth adapterekkel rendelkeznek, hogy bármely
soros port Bluetooth képes lehessen. A szoftver használata nélkül mindössze
10 percen belül futtathatók. Egyszerű és könnyen használható konfigurációs
segédprogramok Windows vagy Linux operációs rendszerekhez. A 3 vezetékes
működés, beépített antenna, és a valódi kábel helyettesítő konfigurálás lehetőségével
ezek az eszközök a mérnökök álmát testesítik meg. Az RS232 soros port segítségével
bármely eszközzel vezeték nélküli kapcsolat hozható létre. Tápegységeket mellékelve
talál, bát ezek az eszközök a 9-es érintkezőn keresztül a csatlakoztatott perifériáról is
működtethetők, így biztosítva a kábel kényelmes kiváltását.

A termékválaszték jellemzői
l
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Az azonnali kapcsolat érdekében közvetlenül RS232 porthoz csatlakoztatható
Intuitív konfigurációs segédprogram Windows és Linux operációs rendszerekhez
A beállítások megőrzése kikapcsolás esetén
A 2. osztályú eszközök a 9-es érintkezőről kapnak tápellátást
Tápegység mellékelve

BLUETOOTH						
2. OSZTÁLYÚ RS232 BLUETOOTH ÁTALAKÍTÓ DTE (dugasz csatlakozóvég)
2. OSZTÁLYÚ RS232 BLUETOOTH ÁTALAKÍTÓ DTE (csatlakozóaljzat PC kimenethez)
PÁROS 2. OSZTÁLYÚ 2 RS232 BLUETOOTH ÁTALAKÍTÓ (1 dugasz/ 1 csatlakozóaljzat)
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Bluetooth termékválasztékunk a következő operációs rendszerekhez rendelkezik Microsoft illesztő programokkal:
l Windows 7
l Windows Server 2008
l Windows Vista
l Windows Server 2003
l Windows XP
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Brainboxes termékválaszték

PCI Express

USB - Soros - Asztali

Ethernet - Soros

USB - Soros - Ipari

l Egyszerű, azonnali kábelhelyettesítés a
		hálózati integráció biztosítása érekében
l Őrizze meg a hálózatán használt
		meglévő szoftvereket és
		csatlakozzon bárhonnan a világból
l Weboldal konfiguráció & RFC2217
		megfelelőségű interfész a nem
		Windows-t használóknak
l LED állapotjelző
l Az RS485-ös félduplex üzemmódjának
		köszönhetően adatátvitel során az
		autogating biztosított - problémamentes
		működés
l IP30 minősítésűerős fém készülékház
		beépített fali rögzítőkonzollal, valamint
		opcionális DIN szerelősín

l Magas adatmegőrzésű USB csatlakozó
		a biztonságos kapcsolatok érdekében
l Telepítés nélkül
l bármely USB porton használható
l Fantasztikus, megbízható, erős Boost
		szoftver a kiváló alkalmazás		kompatibilitás érdekében
l IP30 minősítésű, erős fém
		készülékház
l 1 m USB kábel mellékelve

l Tápellátás USB porton keresztül 		nincs szükség külső tápforrásra
l Telepítés nélkül
l bármely USB porton használható
l Fantasztikus, megbízható, erős
		Boost szoftver a kiváló alka
		lmazás-kompatibilitás érdekében
l 0,25 m USB kábel mellékelve (A
		típusú kábel - A típusú kábel
		dugaszalj)

PCMCIA

uPCI

Tartozékok

l Használható táblagéppel, laptoppal,
		PDA-val
l Stabil csatlakozás
l Telepítés nélküli használat
l Rögzített vagy eltávolítható kábel
		lehetősége
l Nagysebességű kapcsolat
		egészen 921,600 bit átviteli
		sebességig
l Egy & két portos RS-232 &
		RS422/485 termékek
l ExpressCard is elérhető

l Felhasználás PC-ben és kiszolgálókban
l Teljes soros csatlakozás a stabil
		kapcsolatért
l Univerzális - 3.3 & 5V csatlakozó
l 1, 2, 3, 4 & 8 portos RS-232 & RS422/485
		termékek
l LPT nyomtató portos, Alacsony profilú
		& Teljes magasságú verziók érhetők el
l Optikailag szigetelt verzió elérhető
l A termékválasztékban megtalálható a
		motoros EPOS
l PCI Express kivitelben is kapható

l DIN sín készletek elérhetők 2, 4 & 8
		portos Ethernet - Serial és USB - Serial
		eszközökhöz
l Kábelek számos termékhez - teljes
		mértékben RoHS megfelelőségű
l Tápegységek elérhetők az Egyesült
		Királyságbeli, Európai és az USA
		csatlakozókkal

ExpressCard
l Az I/O bővítések új generációja
		laptopokra
l 34 & 54mm-es nyílásokkal is működik
l Felhasználóbarát formátum, a laptop
felhasználók számára kényelmes és tartós
l Nagysebességű ExpressCard kiváló,
		telepítés nélküli felhasználással
l Egy & két portos RS232 &
		RS422/485 termékek
l PCIe szoftver & LPT
		nyomtatóportos verziók elérhetők
l PCMCIA adapterrel is kapható

l Az I/O bővítések új generációja PC-re
l Teljes soros csatlakozás a stabil
		kapcsolat érdekében
l Telepítés nélküli használat – auto
		konfiguráció
l x1, x4, x8 és x16 sáv slotokban működik
l 1, 2, 3, 4 & 8 portos RS232 &
		RS422/485 termékek
l LPT nyomtató portos, Alacsony profilú
		& Teljes magasságú verziók érhetők el
l Optikailag szigetelt verzió elérhető
l A termékválasztékban megtalálható a
		motoros EPOS

Soros eszközök csatlakoztatása, konfigurálása és irányítása
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