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AS – TX10
Ethernet Encryptor

سیستم  AS-TX10سامانه رمزنگاری هوشمند انتقال اطالعات  Ethernetبرای ارتباطات در شبکه های دیتا
میباشد .
این سامانه ارتباط امن بین دو شبکه ( که با لینک  Ethernetبه یکدیگر مت صل ه ستند) را ایجاد مینماید..
رمزنگاری بر روی این سی ستم با ا ستفاده از پروتکل  AES256ا ست و کلید آن به صورت  USB Dongleبر
روی پورت  USBسیستم قرار میگیرد.
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در طراحی سیستم  AS-TX10از تراشه های قابل برنامه ریزی استفاده شده است و کاربران سامانه میتوانند
روش (کلید) رمزنگاری را تغییر دهند.
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دستگاه فوق با دارا بودن تمامی استانداردهای بین المللی میتواند با انواع گوناگون تجهیزات در شبکه های
دیتا ارتباط برقرار نماید و استفاده کنندگان خواهند توانست در ارتباطات بین شبکه ای از این سیستم بطور
گسترده ای بهره برداری نمایند
•

پورت اترنت

پورت اترنت الکتریکال

پورت ها

پورت اترنت نوری (انتخابی)

100/1000 Base-TX
)100BASE-X SEP (LC/SC

• پورت مدیریتی

•

USB Port
USB Port

پورت کلید رمزنگاری

ورودی تغذیه

37-52V DC
180 – 240V AC

دمای اید آل کارکرد

 20 - 5درجه سانتیگراد

دمای مناسب کارکرد

 50 - 0درجه سانتیگراد

رطوبت مناسب

15٪ - 90٪

مشخصات

استاندارد 19"/ 1U
ابعاد سیستم

عمق 300 mm
50mm - 100mm - 150mm

وزن سیستم :

استانداردها
و
پروتکل ها

الماس شبکه داران
پیشرو در زمینه طراحی و ساخت تجهیزات مخابراتی و امنیت شبکه
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