
NÃO-GERENCIÁVEL
N-Tron® Series: 100, 300, 500, 1000; Sixnet® Series SL, SLX

 > Switches Industriais camada 2 IEEE 802.3 compacto

 > Detecção automática de velocidade

 > Sensoriamento cabo e duplex

 > Para uso em aplicações de ambientes críticos

 > Funcionalidade plug-and-play 

INJETORES, DIVISORES E SWITCHES POE
N-Tron Series: 100-POE, 1000-POE, NT24k; Sixnet Series: EB, SLX 

 > Alimentação sob ethernet Plus (PoE+)*

 > Switches, injetores e divisores

 > Transmite alimentação e dados via rede Ethernet

GERENCIÁVEL
N-Tron Series: 700, 7000, NT24k®; Sixnet Series: SLX

 > Switches Industriais gerenciável camada 2

 > Casco robusto para ambientes extremos

 > Gerenciamento poderoso de rede 

 > Conectividade de rede gigabit*

MONITORÁVEL
N-Tron Series: 300-N, 500-N; Sixnet Series: SLX-6RS

 > Switches Industriais não-gerenciáveis camada 2 

 > Monitoramento da performance da rede via software N-View 

 > Soluções de rede versáteis

 > Opções flexíveis de implantação

 > Robusto para as aplicações mais difíceis

RADIOS WI-FI 
N-Tron Series: 702-W, 702M12-W 

 > IEEE 802.11a,b,g,n

 > Suporte para diferentes velocidades 
de conexão até 300 Mb/s

 > Configurável como estação sem fio, 
estação WDS, ponto de acesso ou 
ponto de acesso WDS

 > Suporta operação PoE IEEE 802.3af

ROTEADOR COM FIO
Sixnet Series: RAM® 6021 

 > Roteamento seguro LAN-to-
LAN ou LAN-to-WAN

 > Suporta até 25 conexões VPN

 > Proteção contra invasão via stateful  
firewal usando SPI

 > Tradução NAT

GERENCIÁVEL AVANÇADO
Sixnet Series: EL326, MIL300

 > Switches Ethernet camada 2 e camada 3 

 > Robusto, rede de classe corporativa 

 > Recursos de segurança avançados

Rede Industrial 

Switches Ethernet 



Conversores de Comunicação

M2M Celular

RTUS CELULAR 
Sixnet Series: RAM 6000, RAM 9000

 > Suporta múltiplas operadoras 4G LTE com retorno  
para 3G e 2G

 > Acesso em tempo real aos dados de missão crítica  
através do gateway Modbus embutido

 > Kit de Desenvolvimento de Software (SDK) para o  
suporte de aplicações customizadas

 > Suporte para DNP3 e protocolos Modbus 
 > Implementação simplificada e configuração pela GUI 

baseada em web
 > Suporte para dispositivos novos 

e antigos com  serial RS232 ou 
Ethernet RJ45* 

 > Firewall de segurança integrado 
fornece proteção contra invasão

CONVERSORES DE MÍDIA 
N-Tron Series: 102MC, 302MC, 1002MC; 
Sixnet Series: SL 

 > Compacto e montável em trilho DIN

 > Amplas faixas de temperatura de 
operação

 > Casco robusto para suportar 
ambientes industriais extremos

CONVERSORES DE PROTOCOLO 
Red Lion Data Station Plus

 > Conversor de protocolo, registrador de 
dados e interface web

 > HMI baseada na Web para acesso remoto

 > Conversão de mais de 300 protocolos 
industriais

 > Três portas serial e uma porta Ethernet 
padrão com opções de expansão

 > Registro de dados no cartão 
CompactFlash®

 > Envia alarmes ou or arquivos 
gravados via email ou 
mensagem de texto

ROTEADORES CELULAR 
Sixnet Series: IndustrialPro® SN 6000

 > Suporte a conectividade 4G LTE com com volta para 
3G e 2G

 > Acesso remoto rápido ao site reduz o custo total de 
propriedade

 > Ferramentas de gestão baseadas na Web simplificam 
a implementação

 > Pequenas dimensões permitindo a conectividade em 
espaços apertados

 > Segurança incorporada 
permitindo a proteção da 
infra-estrutura

 > Design robusto, confiável 
e suporta as aplicações 
mais difíceis

*Recursos em modelos específicos
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Como especialistas globais em comunicação, monitoramento e controle 
em automação e rede industrial, temos apresentado soluções inovadoras 
há mais de quarenta anos. Nossa tecnologia premiada permite que as 
empresas em todo o mundo ganhem visibilidade de dados em tempo 
real impulsionando sua produtividade. Nossas marcas de produtos 
incluem Red Lion, N- Tron e Sixnet . Com sede em York, Pensilvânia, a 
empresa tem escritórios nas Américas, Ásia-Pacífico e Europa. Para mais 
informações, visite www.redlion.net. Red Lion é uma empresa Spectris.


