Od momentu powstania technologii LAN-RING kładziemy duży nacisk na jego
długoterminową niezawodność i bezpieczeństwo. Cały dostarczony sprzęt i
oprogramowanie są zatem opracowywane we własnym centrum rozwoju. Dzięki
solidnej konstrukcji o żywotności co najmniej 10 lat, wysokiemu bezpieczeństwu
oraz szerokiej gamie przełączników, modułów IO i sterowników PLC, system LANRING jest szeroko stosowany w systemach bezpieczeństwa i automatyki budynkowej.
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Protokół LAN-RING zarządzający REDUNDANTNĄ TOPOLOGIĄ PIERŚCIENIA gwarantuje
wyjątkowo szybkie przekierowanie danych na funkcjonalną trasę bez utraty połączenia TCP
kamery. Kładziemy nacisk na CYBERBEZPIECZEŃSTWO. Wspólną cechą wszystkich naszych
switchów jest zgodność z aplikacją SIMULand.v4 z szyfrowaniem MGMT, obsługą uwierzytelniania
Radius i możliwością dostępu przez VPN a także obsługą innych funkcji bezpieczeństwa.
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Switche LAN-RING oferują wielofunkcyjne ZARZĄDZANIE ZDARZENIAMI oraz możliwość
ustawienia do 64 automatycznych akcji z nimi związanych. Ponadto switche te umożliwiają
współdzielenie fizycznych i wirtualnych we / wy ze sterownikiem PLC IPLOG opartym na
systemie Linux oraz używanie go do tworzenia zaawansowanych programów sterujących w
językach IEC61131-3. To potężne narzędzie może znacznie zwiększyć wartość twojego systemu i
zwiększyć jego bezpieczeństwo.
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UNIWERSALNY INTERFEJS SZEREGOWY RS485 umożliwia wykorzystanie switchów LAN-RING
również jako ścieżki transmisji dla systemowej magistrali alarmowej RS485 certyfikowanej
zgodnie z normą EN50131-1 lub podłączania urządzeń MODBUS-RTU.
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Dzięki naszym switchom przemysłowym nie musisz się martwić ekstremalnymi warunkami
pogodowymi. Skuteczne chłodzenie pasywne zapewnia długotrwałą niezawodną pracę w
ZAKRESIE ROBOCZYM -40 °C do + 70 °C. Switche LAN-RING są używane w wielu systemach
infrastruktury krytycznej, w których są w stanie wytrzymać burze i inne napięcia udarowe dzięki
ZINTEGROWANEJ OCHRONIE PRZEPIĘCIOWEJ. Switche LAN-RING obsługują PoE AŻ DO 95W, w
tym podwójne urządzenia PD, takie jak kamery PTZ z wymaganą oddzielną detekcją PoE dla
danych i par zapasowych.
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