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Com-Server Highspeed OEM

  

Ethernet TCP/IP til indlejrede systemer Com-Server OEM 10/100BT integrerer en OEM seriel enhed i netværket via TCP / IP Ethernet. Talrige
netværkstjenester er tilgængelige for kommunikation. 

Vurdering: Endnu ikke vurderet 
Pris: 
Variant pris modificerer: 

Pris inkl. moms: 

Pris inkl. rabat: 2.160,00 DKK

Salgspris fratrukket rabat: 

Brutto-salgspris: 2.160,00 DKK

Netto-salgspris: 2.160,00 DKK

  

Stil et spørgsmål om dette produkt 

Fabrikant: Wiesemann & Theis GmbH 

Beskrivelse 

Ethernet TCP/IP til indlejrede systemer

Com-Server OEM 10/100BT integrerer en OEM seriel enhed i netværket via TCP / IP Ethernet. Talrige netværkstjenester er tilgængelige for
kommunikation.
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Applikationer

Egenskaber

Produkt egenskaber

Grænseflader:

1x Seriel forbindelse til det integrerede system
Serielt TTL-niveau
Alle signaler på headere mulige

1x Ethernet 10/100BaseT
Autosensing/Auto-MDIX

alternativ hardware samling
RS232/RS422/RS485 version (ekstra gebyr)
20mA/TTY-version (ekstra gebyr)

Administration og tilslutningsmuligheder:

Fjernkonfiguration
Idriftsættelse via WuTility (tre klik - og udført), DHCP, seriel
Webbaseret administration via HTTP og HTTPS/TLS inkl. certifikatstyring
Telnet
Controlsockets fra dine egne applikationer

Gennemsigtig kommunikation
Windows COM-omdirigering og virtuelle COM-porte, valgfrit TLS-PSK-krypteret
Box-to-box, eventuelt TLS-krypteret
TCP-serverstik fra egne applikationer, eventuelt TLS-PSK-krypteret
OPC-server

Udvidet protokolunderstøttelse
FTP-klient / server
Telnet-klient / server
UDP Peer
TRUSSER
Vækning på LAN

Strømforsyning:

Ekstern forsyning
Hult låsestik 5V DC

Standarder & Co.:

Overholdelse af standarder i både kontor- og industrimiljøer:
høj immunitet mod interferens i industrielle miljøer
Lav interferensemission for bolig- og erhvervsområder

5 års garanti

Fremsend ønske om tilpasning.

Modes

Windows COM-Redirection

Installer COM-Redirection og konfigurer dit serielle program til en af de virtuelle COM-porte - færdig! Uanset om det er som en erstatning for
manglende hardware COM-porte, en løsning til virtuelle miljøer som VMware, HyperV osv. eller som en simpel linjedriver, bliver din serielle
kommunikation netværkskompatibil uden en programmeringslinje og TLS-PSK krypteret efter anmodning. Multipoint-betjening og
emballeringsmuligheder er naturligvis også tilgængelige her.
Datablad med downloadlink

Boks-til-boks

Forbind 2 Com-servere logisk med hinanden med blot et par klik, og brug en operativsystemuafhængig, gennemsigtig og om ønsket TLS-
krypteret datatunnel gennem netværket. Serielle data overføres tovejs og så hurtigt som muligt til den respektive modsatte side. Automatiske
gentilslutningsfunktioner i tilfælde af forbindelsesfejl/afbrydelser er tilgængelige samt multipunktsbetjening og emballeringsmuligheder til
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finjustering i forbindelse med serielle protokoller.
Til applikationseksemplet ...

TCP/UDP-stikkommunikation

Netværksprogrammering er nu en del af standardrepertoiret for alle programmører. Integrer nemt din serielle enhed i din egen
netværksapplikation. Som TCP-klient kan du tage forbindelseskontrollen i egne hænder, blive kontaktet hændelsesdrevet som en TCP-server
(eventuelt TLS-PSK-krypteret) eller bruge den effektive, forbindelsesløse UDP-protokol. Selvfølgelig er den nye multipoint-operation og
emballagemulighederne også tilgængelige her.
Til applikationseksemplet ...

FTP-klient/-server

Overfør og arkiver dine serielle data med FTP-indbyggede ressourcer i de fleste operativsystemer. Serielle output af vægte, stregkodelæsere
osv. eller status- og fejlmeddelelser, f.eks. fra UPS'er, er klassiske applikationer til brug af com-servere som FTP-servere eller FTP-klienter.
Til applikationseksemplet ...

Multipunktstilstand

Distribuer transmissionsdataene på din serielle enhed til op til seks netværksdeltagere samtidigt. Uanset om det er af arkiverings- eller
overvågningsårsag, kan kopier af de serielle data hentes på en konfigurerbar slaveport. Filtre til de autoriserede IP-adresser er tilgængelige for
at beskytte mod uautoriseret adgang.

Emballage muligheder

Serielle protokoller er ofte følsomme over for pauser i det serielle dataflow under modtagelse. For at undgå tilsvarende timeouts og for at sikre
en lukket transmission af datagrammerne i en netværkspakke har Com-Server ++ adskillige konfigurationsmuligheder til genkendelse af
datagramgrænser (start/sluttegn, start + længde osv.).

Data

Porte og skærme  
Seriel port: 1x UART-TTL

Ekstraudstyr:
RS232, RS485,
RS422 moduler
2mm stolpestik,
12 pol.
50 til 230.400
baud
7.8 databits
1.2 Stopbit
Paritet Nej,
endda, ulige
Flowstyringsnr.,
RTS/CTS,
Xon/Xoff

Netværk: 10/100BaseT
Autosensing
RJ45
IPv6 på
forespørgsel

Galvanisk
isolation:

min. 500 volts

Forsyningss
pænding:

stang. 5V DC
±5%

Forsyningsf
orbindelse:

Stik til hult
jackstik 3,5 mm

 Strømforbru
g:

ca. 200mA,
maks. 220mA
@5V DC

Signaler: 1 LED-strøm
1 LED-status
1 LED-fejl
2 LED'er
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Netværksstatus
Bilag og
andre data

 

Kabinet: -
 Klasse: IP00

Dimensioner
:

95,8 x 71,1 mm
(lxd)

Vægt: ca. 50 g
Omgivelsest

emperatur:
Opbevaring:
-20..+60°C
Drift: 0..+60°C

Tilladt
fugtighed:

5..95% relativ
luftfugtighed, ik
ke-kondensere
nde

Levering: 1x Com-Server
OEM
1x vejledning til
hurtig opstart
(DE)
1x produkt-cd
med COM-
Redirector
software

Manual
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Enheder i boks:1 
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