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APRESENTAÇÃO DA EMPRESA

S

ituada em São Paulo, atua como
representante de diversos fabricantes de
equipamentos de tecnologia de ponta,
localizados na Europa, Ásia e América do Norte.
Nosso objetivo é fornecer suporte técnico e
comercial de alto nível aos nossos parceiros,
durante as fases de especificação, pré-venda,
venda e pós-venda.
Nossos serviços auxiliam por um lado nossos
clientes, com o conhecimento das linhas de
produtos e das tendências tecnológicas de cada
mercado, e, por outro, nossas representadas, com
um contato mais próximo de nossos clientes e
conhecimento do mercado nacional, legislação e
muitos outros aspectos referentes à colocação de
seus produtos em nosso mercado.

www.blbrasil.com.br
bl@blbrasil.com.br
Fone: (11) 3667-6013 / Fax: (11) 3667-0867
Rua Diana, 592 - cj.62
CEP 05019-000 - São Paulo/SP
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ABB
Acesita
Alcoa
Alpargatas
Aris Tecnologia Ltda.
ARES
Benteler
Belgo Mineira
Bradar
CBA
Celestica
CEPEL
COPPE
CST - Cia. Siderúrgica de Tubarão
CTA - IAE
CTMSP - Centro Tecnológico da
Marinha em São Paulo
Diebold
Digitro Tecnologia Ltda.
DSND Consub
Editora Abril
Elevadores Atlas
Embraer
FITec
Fujinor
FRF - Fundação Ricardo Franco
IES
Imply Tecnologia Eletrônica Ltda.
INPE
INVAP - Argentina
IPqM - Instituto de Pesquisas
da Marinha
Itautec - OKI Brasil
KHS
Kolynos
LACTEC
Leftclick
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Lucent Technologies
Luk Embreagens
MDL
Mectron
Natura
Perto
Provectus
RobMaq
Spectrum LCD
Scopus
Solectron
Souza Cruz
Tecnodrill
ThyssenKrupp
Trópico
Unigraph
Unipac
Unisys
Universidad Concepción
Usiminas
Vicunha Textil
V&M - Vallourec & Mannesmann Tubes
VRI
VW

NOTÍCIAS
V6S Vehicle NVR
V6S is the next-generation rugged, fanless vehicle surveillance NVR. It is designed for
public transit video surveillance, recording and analytics. V6S, being the robust
vehicle surveillance NVR, can operate under wide temperature range (-20~60°C),
indicating its excellent reliability in harsh environment.
V6S is powered by the 7th Generation 14 nm
Intel® Core™ i7-7600U SoC (formerly Kaby
Lake), offering power-efficient performance and
accelerated graphics performance for vehicle
computing needs.
Designed for mobile surveillance, the new V6S
series offers 1 x GbE RJ45 ports plus 10 x RJ-45 PoE ports for IP
camera connection, and two removable 2.5” HDD/SSD drive bays for
the storage of recorded footages. For wireless connectivity, V6S is
internally built with 1 x full-sized Mini-PCIe with dual SIM card reader, 1
x full-sized Mini-PCIe for WiFi, and 1 x external Mini-PCIe 3.0 with dual
SIM card readers, which allows 4G/LTE module to be removable
externally.

Teclado IK-SAM-AT
Attachable Keyboard for Galaxy Tab Active2
The IK-SAM-AT snap-on keyboard is designed exclusively for the Samsung Galaxy
Tab Active2 Rugged Tablet. The keyboard is designed to meet military
specifications and IP54 standards. The keyboard easily snaps into place, provides an
excellent typing experience and includes a USB-C Charging port for charging the
tablet. The Galaxy Tab Active2 Tablet and iKey Keyboard is ideal for military and
public safety settings, and other industries where the Samsung Tab Active2 Tablet is
used.
Included Features:
A USB-C Charging port for charging the tablet without needing to
remove the tablet
Standard red backlighting, with Green and NVIS options
Designed to meet IP54 specifications
Includes Samsung S pen holder
Integrated pointing device with left and right mouse buttons
Designed to the following environmental MIL-STDs:
Storage/Operation Constant
MIL-STD-810 High Temperature Storage/Operation Cyclic
MIL-STD-810 Low Temperature Storage/Operation Constant
MIL-STD-810 Low Temperature Storage/Operation Cyclic
MIL-STD-810 Vibration
MIL-STD-810 Mechanical Shock

Teclado DT-5K-IS (intrinsecamente seguro) da iKey
Te c l a d o D T- 5 K - I S d a i K e y. M o d e l o
intrinsecamente seguro para uso em ambientes
agressivos. Teclado full-size desktop NEMA4X,
integrado com dispositivo apontador
HulaPoint™, teclado numérico, em caixa de aço
inox, aprovado para uso em áreas classificadas
Classe I, II e III, Divisão I, Grupos C, D, E, F e G.
A iKey empresa americana com mais de 20 anos
de know-how na fabricação de dispositivos de
IHM, lança no mercado brasileiro através da BL
Representações, o teclado intrinsecamente
seguro DT-5K-IS, modelo desenvolvido
especialmente para aplicação em ambientes
com atmosfera explosiva.

possui aprovação para uso
em áreas classificadas
Classe I, II e III, Divisão I,
Grupos C, D, E, F e G. Possui
isolamento ótico e anteparo
para proteção dos cabos. O
ciclo de vida para cada tecla é
de 10 milhões de toques.
O DT-5K-IS foi projetado para atender as
especificações NEMA 4X, tornando-o resistente
a líquidos, poeira, sujeira, água e líquidos
corrosivos.

O DT-5K-IS foi desenvolvido com o
objetivo de reduzir os riscos em
aplicações encontradas em plantas de
óleo, gás, químicas, farmacêuticas,
cosméticos e outras. Intrinsecamente
seguro o DT-5K-IS é um teclado do tipo
full-size desktop com dispositivo
apontador HulaPoint™ integrado,
teclado numérico e 24 teclas de função
(F1 a F24). Com caixa em aço inox e
teclas em silicone industrial, o DT-5K-IS

SlimKey-MD™
Os teclados da linha SlimKey-MD™ são selados e a prova de líquidos, com teclas de
perfil baixo, projetados para facilitar a higienização e esterilização, que pode ser feita
com qualquer produto hospitalar desinfetante e também em autoclave. Com design
super compacto, os
SlimKeys-MD™ possuem
teclas em silicone industrial e
caixa em Policarbonato ABS
de alta resistência, possui teclado numérico e
opções com backlight para ambientes com baixa
iluminação.
Na linha também encontramos modelos com
diversas opções de dispositivos apontadores,
além da possibilidade de se utilizar em conjunto o
mouse AquaPoint™ que também é selado e
pode ser higienizado com os mesmo produtos
utilizados no teclado.

NOTÍCIAS
Série ADDI-DATA MSX-WL
Sistemas inteligentes para controle de dados via Wi-Fi
no Tablet ou Smartphone.
Sistemas MSX-WL Wi-Fi Ethernet da ADDI-DATA
Os novos sistemas inteligentes Wi-Fi da série MSXWL permitem a aquisição precisa de dados e saída
confiável de sinal diretamente no campo. Os sistemas
podem ser facilmente configurados a partir de uma
estação de trabalho na rede da empresa. O usuário
pode adaptar as configurações e ler os dados
adquiridos através de dispositivos móveis (tablets,
smartphones, etc.) usando o MSX-APP Manager para
Android.
Sincronização/log de tempo
Para adquirir e controlar diferentes tipos de sinal ou
uma grande quantidade de sinais do mesmo tipo, os
sistemas da série MSX-WL podem ser combinados
uns com os outros ou com os sistemas da série MSXE. Além disso, os sistemas podem
consolidar dados de sinais do
mesmo tipo ou de diferentes tipos,
obtidos através de um sistema ou
por vários sistemas. Isto é realizado
através da sincronização e log de
tempo.
Vários dispositivos MSX-E e MSXWL podem ser sincronizados uns
com os outros em intervalos da
ordem de "µs" através de uma
conexão para sincronismo. Isto
permite iniciar a aquisição síncrona
dos dados, a geração de eventos de
trigger e o sincronismo de tempo em
vários sistemas MSX-E. Além disso,
os sistemas têm um log de tempo
que registra o momento no qual os
dados foram adquiridos pelo
sistema.

Configuração Fácil
Os sistemas MSX-WL podem ser
configurados através de um cabo
Ethernet, bem como através da
interface Wi-Fi. Graças à
conexão do MSX-WL à rede da empresa, a
configuração do sistema pode ser facilmente feita a
partir do local de trabalho. A interface web dos
sistemas é projetada para uso sem necessidade de
conhecimentos avançados de programação. Os
parâmetros do sistema podem ser alterados
posteriormente através tablet ou smartphone e os
dados estarão disponíveis para leitura.

Building Multi-Layer Network Security
Comprehensive Hardware Portfolios Mitigate OT+IT Cyber Vulnerabilities
As networking technology advances, Cyber threats have also evolved in multiple
forms to take advantage of the vulnerability of connectivity for companies of all sizes.
In the past, malicious cyber attacks were solely targeted onto global, large-scale
corporations and government bodies. However, the attacks have spread to small and
medium size companies, indicating that conventional cyber-security measures have
been proved inadequate to mitigate
today’s evolved cyber threats.
To countermeasure the evolved cyberthreats, Lanner has introduced the
most comprehensive hardware
solutions to protect network
infrastructure from edge to cloud,
converging both IT and OT domains.
Lanner offers a wide range of hardware
portfolio covering threat mitigations in
operation technology, VPN gateway,
enterprise IT, cloud DDoS, industrial
networking zones, edge network at
branches, and also data center, to
eliminate all the loopholes and mitigate
cyber vulnerabilities.

Hardware Portfolio for Aggregated Security
Enterprise Web
Application Firewall
NCA-5710

Cloud DDoS Protection
HTCA-6200
! High availability, full redundancy and extreme high
performance
! 2 CPU blades in the rear, per blade supports up to 2
Intel® Xeon® E5-2600 v3/v4 CPUs and 16x DDR4
! BCM StrataXGS™ Trident-II/II+ BCM56854/56860 Switch
Fabric with 720/1280 Gbps
! 2 x Swappable I/O blades in front, supporting up to 2
switch blades or Ethernet blade configuration

! 2nd Gen Intel® Xeon® Processor Scalable Family
(Skylake-SP/Cascade Lake-SP)
! 4x 10G SFP+ or 4x RJ45, 4x NIC Module Slots
! 12x 288pin DDR4 2933/2666/2400/2133 MHz REG DIMM,
Max. 384GB
! 1x RJ45 & 1x Mini USB Consoles, 1x RJ45 for IPMI (By SKU),
2x USB 3.0

Branch VPN
Gateway
NCA-2510
! Intel® Atom™ C3958, C3758 or C3558 CPU (4 ~16

Cores)
! 4x 288-pin DIMM DDR4 2400MHz, Max. 128GB or 64GB
! 5x GbE RJ45, 4x SFP+, 2x Pairs of Gen3 Bypass (By SKU)
! 10G interface for SFP+, 1x NIC Module Slot, 2x USB 2.0
! Intel® QuickAssist Technology at 20Gbps

Industrial UTM
LEC-6041
!
!
!
!
!

Wide Temperature ICS Cyber Security Box PC
IEC 61850-3 and IEEE 1613 Certified
Intel® Atom™ x7-E3950 or x5-E3930 CPU
5 x GbE LAN with 1 pair bypass, 2 x GbE SFP
Onboard TPM support

NOTÍCIAS
Multiplexed Projected Capacitive (MPC)
Next Generation Projected Capacitive Touch Technology Now Developed
A D Metro’s research and development engineers are
pleased to present the newly developed Multiplexed
Projected Capacitive (MPC). MPC technology
streamlines the PCAP design, integration, and
maintenance allowing it to be as easy to integrate as
standard resistive technology. MPC does away with
cumbersome matching of controllers with specific size,
ratio, and orientation of touch sensors.
The MPC intelligent controller is connected to the
sensor by 3 wires, works with any size sensor, with any
number of x and y channels, and in any orientation. The
new technology employs a common buss wire that is
connected to all channels. In between the buss wire
and each channel is a screen printed resonant filter
circuit that allows only a specific frequency to pass to
each individual channel.
Screen Printed Resonant Filter Circuits
The MPC intelligent controller, on initial setup, sweeps
through a radio band and identifies all the x and y
channels. During the sweep, each time a frequency
that matches the resonant filter of a channel is hit, a
signal change allows the controller to know there is a
channel at that frequency. The channels then are
programed in a few seconds. To complete the
controller setup, the user is prompted to touch the
upper left-hand corner of the sensor to identify the
orientation of the sensor.
MPC technology has no downside over conventional
Projected Capacitive technology but there are
numerous benefits:
• One controller is compatible with any sensor size.
• No more controller programming to handle specific
sensor channels and orientation.
• No more multi-trace large ribbon cable on the
sensor – only 3 wires are required.
• No more short sensor cable to avoid cable
cross-talk. Controller and sensor can be as
far apart as required.
• MCP technology works with many frequencies
making it Much more tolerant to radio
interference.
• Cost and production method are identical to
conventional PCAP.

As development continues, the
controller will be able to
automatically set the best
performing touch sensitivity during the auto setup
function and will provide water rejection by working in
an automatic mode that will allow it to sense what kind
of water contamination is on the sensor and adjusting
signal processing automatically to deal with it.
“Projected Capacitive technology commands the lion’s
share of the touch screen marketplace but it is public
domain so anyone can produce it. It is also not the
easiest technology to work with requiring many design
considerations for successful integration.
In developing our next generation Projected
Capacitive technology, called MPC, we have removed
almost all the Projected Capacitive design and
integration difficulties and more importantly we will
secure the intellectual property rights to this new
technology that everyone should want immediately
based on its significant benefits and price
comparability to conventional PCAP. We expect MPC
to be a game changer in the touch screen market.
Whoever obtains the MPC intellectual property rights
will likely control the market.” – Albert David / CTO A D
Metro

MARTEK POWER INC. (ABBOTT ELECTRONICS) - EUA
A Abbott Electronics é uma empresa do grupo Martek Power,
certificada ISO9001:2000. Com 40 anos de experiência, é líder mundial
em projeto e fabricação de conversores AC/DC, DC/DC e DC/AC
industriais e militares de alta confiabilidade, com MTBFs até 2.500.000
Horas. Seus produtos são destinados às áreas militar, aeroespacial,
telecomunicação, industrial, etc.
• Conversores DC/DC high density robustecidos e militares.
• Conversores AC/DC e DC/DC high density e militares.
• Conversores AC/DC, DC/DC, DC/AC linear e high power.

www.blbrasil.com.br/representadas/abbott/

Confiabilidade não é só um slogan para a Abbott. Para que isso
efetivamente aconteça, acompanha-se primorosamente cada fase do
desenvolvimento e fabricação de cada produto, testando-o
exaustivamente, sempre buscando a excelência. Não é por acaso que
seus conversores são utilizados em programas espaciais como a
Estação Espacial Internacional (ISS), aeronaves comerciais e militares
(Airbus, F-15, Falcon, etc), programas de desenvolvimento de mísseis,
entre outros onde a confiabilidade é item imprescindível.

ADDI-DATA - ALEMANHA

Dentre seus produtos destacamos placas digitais
e analógicas, I/Os, placas para medição e
monitoramento, cartões multifunção, interfaces
de comunicação serial, sistemas I/O via
Ethernet, Ethernet em tempo-real, data logger,
etc.
Os produtos e sistemas da ADDI-DATA incluem:
• MSX Box - embedded system (sistema para
instrumentação que dispensa o uso de PC)
• Ethernet I/O Systems
• Real-time Ethernet
• Data logger
• Cartões PC/104
• I/Os analógicos e
digitais
• Comunicação serial -

RS 232 / 422 / 485 /
TTL
• CAN Bus
• Cartão para medição
de temperatura
• Cartão para medição de
pressão
• Cartão para medição de ruído e vibração
• Cartão para medição de comprimento (LVDT)
• Counter board
• Watchdog
• Axis control
• Relay board
Extremamente preocupada com a qualidade de
seus produtos e serviços, a ADDI-DATA oferece
suporte técnico, treinamento e workshops,
suporte a drivers e exemplos de programas.
Além de testar todos os cartões antes de seu
envio, todas as placas atualmente produzidas
são RoHS-compliant (“Restriction of certain
Hazardous Substances”).

www.blbrasil.com.br/representadas/addidata/

A ADDI-DATA é uma empresa alemã
certificada EN ISO 9001:2000 que possui uma
grande variedade de cartões e sistemas de alta
performance e confiabilidade para medição,
controle e aquisição de dados para barramentos
ISA, PCI, PCI Express, CompactPCI e PC/104.

A D METRO - CANADÁ
A fabricante canadense A D Metro, desde 1988, projeta e fabrica uma
grande variedade de touchscreens e orgulha-se de desenvolver soluções
inovadoras. Com total confiança na qualidade e robustez de seus produtos, a
A D Metro oferece garantia de 5 anos para sensores e 3 anos para eletrônicos.
A A D Metro oferece controladoras e touchscreens de diferentes tamanhos,
com tecnologias capacitiva, capacitiva de projeção (PCAP), MCP (multiplexed
projected capacitive) resistiva 4, 5 e 8 fios, SAW (surface acoustic wave), e sua
exclusiva tecnologia robustecida ULTRA (ativado por pressão).
O ULTRA é composto por um vidro robustecido sensível à pressão, que pode
ser operado por qualquer objeto que exerça pressão mínima de 80 gramas.
Mãos, luvas pesadas, unhas, canetas, lápis, são capazes de acionar os
touchscreens ULTRA. Os touchscreens ULTRA não são afetados por nenhum
tipo de sujeira, o que é muito desejável em aplicações como quiosques. Não
são afetados por gotas d’água (toque acidental) e funcionam até mesmo
quando submersos. Os ULTRA são inteiramente envoltos por vidro, tornandoos impermeáveis a gases e vapor e funcionam mesmo quando congelados.

• Touchscreen ULTRA
(resistivo robustecido e anti vandálico)
• Touchscreen capacitivo
• Touchscreen PCAP
(capacitivo de projeção)
• Touchscreen MCP
(multiplexed projected capacitive)
• Touchscreen resistivo
• Touchscreen SAW
(Surface Acoustic Wave)
• Controladoras

O ULTRA foi submetido a rigorosos testes,
mostrando-se perfeito para aplicações ao ar livre
em qualquer tipo de clima ou temperaturas
extremas. O ULTRA é imune a quaisquer ataques
químicos que não afetem vidros. É resistente a
impactos, e suporta fortes pressões quando usado
com backplanes temperados. Ao contrário das
tecnologias SAW e Capacitivas o ULTRA resiste a
danos na superfície sem perder funcionalidade.
Pode ser riscado com um cortador de vidro de ponta
diamantada continuando a funcionar
perfeitamente.
Paralelamente aos sensores ULTRA e os
resistivos, a A D Metro oferece também sensores
capacitivos. Com baixo índice de refração, e alta
sensibilidade ao toque, os capacitivos são ideais
para quiosques e ATMs.
Para aplicações que exigem toques leves e preciso
a A D Metro oferece uma extensa linha de sensores
SAW. Ideal para industria de entretenimento, como
jogos, quiosques, máquinas emissoras de
ingresso, etc.

www.blbrasil.com.br/representadas/admetro/

ULTRA touchscreen

CONCURRENT REAL-TIME - EUA
A Concurrent Real-Time tem o orgulho de ser o
principal forncedor do setor de soluções de alto
desempenho de sistemas Linux em tempo real.
Suas principais competências incluem:
• Simulação "hardware-in-the-loop" e "man-in-theloop”
• Aquisição de dados em alta velocidade e
condicionamento de sinais
• Soluções de controle de processo
• Sistemas visuais de alto desempenho
• Processamento de baixa latência
Suas soluções são usadas em uma ampla
variedade de mercados, incluindo automotivo,
aeroespacial e defesa, energia, transporte e
finanças. Nossos clientes dependem de nós para
ajudá-los a reduzir custos, simplificar a
administração, agilizar o tempo de
comercialização, maximizar os lucros e reduzir os
riscos.

www.blbrasil.com.br/representadas/ccur/

Por mais de 50 anos a
Concurrent RT vem
a t u a n d o
n o
desenvolvimento de
sistemas em tempo-real
com suporte global para
aplicações "missioncritical".

CURSOR CONTROLS LTD. - INGLATERRA
A Cursor Controls é uma empresa
especializada na fabricação de trackballs
industriais e militares de alta confiabilidade.

• Tamanhos 0,6” a 3,0”
• Trackballs laser
• Trackballs óticos
• Modelos com iluminação e bi-colores
• Modelos em aço inox
• Modelos com índices de proteção IP40, IP51,
IP54, IP65 e IP68

• Modelos para montagem em painel e teclado
• Modelos standalone
• Modelos antivandálico
Os trackballs da Cursor Controls são
robustecidos e empregam componentes
testados à exaustão para assegurar sua
integridade em ambientes industriais. São
fabricados com tecnologia própria que reduz o
ruído e vibração, e assim, além de sua
resistência oferecem ótima performance e
suavidade.

www.blbrasil.com.br/representadas/cursor/

Em sua vasta linha de produtos encontramos
modelos selados com graus de proteção que vão
do IP40 a IP68 e que podem ser montados tanto
vertical como horizontalmente (como em painéis
ou bancadas). Oferece modelos com iluminação,
bicolores, em aço inox (antivandálico), óticos e
laser.

DIAMOND SYSTEMS CORPORATION - EUA
Com mais de 20 anos de experiência, a Diamond
Systems Corporation oferece uma ampla gama de soluções para
processamento e aquisição de dados, com produtos que incluem
SBC (Single Board Computers), COM (Computer-on-Modules) e
ERS (Embedded-Ready Subsystem) e uma grande seleção de
módulos de expansão, com módulos I/Os digitais e analógicos,
contadores e timers, portas seriais, rede com fio e sem fio, GPS,
IDE flashdisk, USB flashdisk, fontes de alimentação e outros
acessórios para integração. Assegurando que a solução e o preço
inclua só o que sua aplicação necessita.
Além de modulares as soluções da Diamond são compactas e
robustecidas, com temperatura estendida de operação (-40°C a
+85°C) e que atendem a norma MIL-STD-202G de choque e
vibração. Produtos para aplicações industriais, militares e móveis.
Os produtos da Diamond são baseadas nos formatos mais usados
pelo mercado de embedded tais como PC/104, SUMIT, EBX,
EPIC, ETX e COM Express. A Diamond Systems oferece suporte a
diversos sistemas operacionais, como o Linux, DOS, Windows,
Windows Embedded, VxWorks e QNX, a Diamond Systems ainda
oferece kits de desenvolvimento para Linux, Windows Embedded,
Windows Embedded CE e QNX.

Produtos e tecnologias:
• Single Board Computers (SBC) nos
formatos PC/104, PC/104+, EPIC e
EBX
• Computer-on-Modules
• Embedded-Ready Subsystems
• CPUs com ou sem I/Os integrados
• I/O digitais (Digital I/O)
• I/O analógicos (Analog I/O)
• Contadores e timers
• Serial Communications
• Áudio PC/104
• CANbus
• GPS/Wireless
• Fontes de alimentação
• Software drivers
• FPGA logic design
• A/D auto calibração
• Enclosures robustecidos
• Kits de desenvolvimento

www.blbrasil.com.br/representadas/diamond/

Certificada com o ISO9000, e empresas como a NASA, Lockheed
Martin, Northrop Grumman, Boeing,
Cooper Powertools, L-3
Communications, SAIC, Baxter
Healthcare, e Tyco em sua lista de
clientes a Diamond Systems é certeza
de qualidade, robustez e
confiabilidade, sem abrir mão de
performance a preço justo.

DIGITAL SYSTEMS ENGINEERING, INC - EUA

Com modelos selados (IP67/NEMA 6), militares
NVIS (night vision), sunlight readable, e uma
profunda linha de produtos a DSE é reconhecida
como empresa pioneirista no desenvolvimento
de tecnologia de ponta na fabricação de produtos
embarcados, e com serviços de engenharia onsite em sua fábrica, a DSE aumenta ainda mais a
capacidade de responder de forma eficaz as
necessidades dos seus clientes.
A capacidade da DSE em fabricar monitores da
mais alta qualidade é apoiado por um restrito
sistema de gestão da qualidade, o AS9100, que
além do gerenciamento de informações, enfatiza
a melhoria contínua e os esforços para

identificar, coordenar e
controlar todas as
atividades essenciais
necessárias para
produção de produtos
premium de forma
consistente.
• Industrial displays
• Rackmount displays
• Rugged touchscreen displays
• IP67/NEMA 6 sealed displays (All-weather)
• Sunlight readable displays
• Rugged military displays
• Mil-grade displays
• Rugged video displays
• Rugged high definition monitors
• NVIS compatibility monitors (MIL-STD 3009)
• Handheld displays controller
• Custom OEM displays

www.blbrasil.com.br/representadas/dse/

Fundada em 1995 a Digital Systems
Engineering, Inc. é uma empresa americana com
reputação mundial pela excelência no design e
fabricação de displays robustecidos para uso em
aplicações industriais, militares e ambientes
agressivos (líquidos e poeira).

ELMA ELECTRONIC INC. - EUA

Seus produtos atendem uma grande gama de áreas como
automação industrial, telecomunicações, médica, computadores de
alta performance, aeroespacial, militar e defesa. Entre alguns de seus
clientes podemos destacar empresas como a Lockheed Martin,
Raytheon, BAE Systems, Juniper Networks, Agere Systems,
ACT/Technico, GE Railways, GE Medical, L-3 Communications,
StarGen, Honeywell, InVision Technologies, Boeing e a Marinha
Brasileira.
A Elma orgulha-se de oferecer soluções rápidas e flexivas para
atender exatamente as necessidades de seus clientes.
Gabinetes e componentes
• Sub-Racks (Para montagem em rack)
• Instrument Cases (Para montagem em
rack, desktop ou portátil)
• Industrial Cabinets
• EMC Shielded Cabinets
• Harsh Environment Cabinets
• Seismic Ready Cabinets
• Desktop Cabinets

• Electronic Desk Systems
• Mil Rugged Cabinets
• Custom Cabinets
Backplanes e acessórios
• VME, VME64x, VME320
• cPCI (ATX, H.110, PXI)
• OpenVPX
• VXI
• Advanced TCA
• GigaBridge
• StarFabric
• Load boards
• Extender boards

www.blbrasil.com.br/representadas/elma/

A Elma Electronic é uma das mais importantes fabricantes
de backplanes, gabinetes e racks industriais para equipamentos
eletrônicos. Oferecem desde modelos standard a modelos
completamente customizados, compatíveis com as principais
plataformas do mercado, como VME, VXI, CompactPCI, OpenVPX,
entre outros. Além disso, a Elma também fabrica acessórios como
fontes, teclados, chaves, encoders, botões, etc.

FASTWEL - RÚSSIA

Além de fabricar produtos standard, a Fastwel oferece
uma gama completa de produtos ODM (Original
Design Manufacturer) e OEM. O principal objetivo da
Fastwel é fornecer produtos de extrema qualidade,
altamente confiáveis para aplicações missão crítica,
que possam atender as demandas de longo prazo dos
nossos clientes.
A Fastwel oferece uma grande variedade de módulos
e CPUs, projetadas em PC/104, 3,5", EPIC, Micro PC,
MiniITX, assim como Industrial Box-PCs, Panel PCs e
Computer-on-Modules. A maioria destes produtos
operam na gama de temperaturas de -40ºC a +85ºC e
suportam um elevado nível
de choque/ vibração
(50G/5G) e umidade (até
95% sem condensação).

Sua produção é
certificada com ISO
9001:2000, que
corresponde aos padrões
mundiais de qualidade. O
nível tecnológico atingido pela
Fastwel permite produzir
equipamento 100% compatível RoHS e todos os seus
cartões têm certificação CE.
A compatibilidade dos produtos Fastwel com os
sistemas operacionais e equipamentos modernos
permite às empresas desempenhar seus serviços com
êxito no exigente mercado tecnológico.
• Railway Solutions (EN50155 compliant)
• CompactPCI cards
• MiniITX CPU cards
• EPIC CPU boards
• 3.5” CPU boards
• Computer-on-modules
• Micro PC boards
• PC/104 boards
• PICMG CPU cards
• Industrial Box-PCs & Panel Pcs
• Biometric Solutions

www.blbrasil.com.br/representadas/fastwel/

Empresa russa, a Fastwel, por mais de 10 anos tem
sido uma das empresas líderes no desenvolvimento e
fabricação de SBC (Single Board Computers) e
módulos para aplicações do tipo mission critical nas
áreas de transporte, segurança e defesa,
telecomunicações, aeroespacial, bem como, de
automação industrial e sistemas de controle de
processo.

IKEY - EUA

Preocupada com a alta qualidade de seus produtos e
serviços e sempre comprometida com a inovação
tecnológica. A iKey é líder mundial na produção de
produtos IHM duráveis. Fornecendo o que há de
melhor em periféricos selados e robustecidos, feitos
para durar e fáceis de limpar. Ideais para aplicações
em condições extremas, os produtos da iKey atendem
NEMA 4, 4X e especificações IP65/IP67. Seus
produtos são resistentes à poeira, sujeira, água,
temperaturas extremas e líquidos corrosivos. A iKey
também possui teclados desenvolvidos
especialmente para área médica que são selados e
suportam agentes de
limpeza hospitalar.

Sabendo que não há
duas aplicações iguais,
além de sua extensa
linha, a iKey pode
customizar ou desenvolver
produtos para atender às
necessidades específicas de seus
clientes. Os produtos são feitos e testados
manualmente nas instalações do Texas/EUA,
permitindo que sejam altamente customizáveis,
incluindo opções de cabo, backlight, layout da
linguagem e o material do case.
• Teclados industriais e militares
• Poiting Devices (Touchpad, TrackBall e Mouse)
• Mouse selados
• Modelos em aço inoxidável
• Teclados customizados e programáveis
• Teclados em membrana
• Teclados wireless e Bluetooth
• Teclados antivandálico
• Teclados para áreas classificadas
• Grau de proteção IP65/IP67
• NEMA 4 e 4X

www.blbrasil.com.br/representadas/ikey/

A iKey, conhecida anteriormente como Texas Industrial
Peripherals, começou atuar a mais de 25 anos, em
1989, com o objetivo de atender a demanda do
mercado por periféricos robustecidos para
computadores industriais. A empresa atualmente
possui uma das linhas NEMA mais completas do
mercado mundial, com teclados industriais e militares,
pointing devices, modelos para áreas classificadas,
NEMA 4 e 4X, wireless e Bluetooth.

LANNER ELECTRONICS INC. - CANADÁ

Com uma extensa lista de produtos, a Lanner
oferece sistemas confiáveis e eficientes
atendendo a necessidade especifica cada
cliente. A Lanner também oferece a soluções
customizadas e suporte na integração de
hardware e software reduzindo o custo/risco na
integração do seu sistema.
Em sua vasta linha de produtos encontramos:

• Vehicle Surveillance
• Vehicle Gateway
Controller
• Rolling Stock Computers
• Industrial Automation Box PC
• Digital Signage Box PC
• Box PC Accessories
• Industrial Cyber Security Box PC
• Industrial DIN Rail Box PC
• Industrial Rackmount Box PC
• x86 Rackmount Network Appliances
• x86 Desktop Network Appliances
• Network Processing Appliances
• Modules and Acceleration Cards
• HybridTCA Platforms
• Cloud Storage Platforms

www.blbrasil.com.br/representadas/lanner/

A BL Representações atua no mercado brasileiro
como representante da empresa Lanner
Electronic Inc. Com mais de 20 anos de mercado,
certificada com ISO 9001 é especializada no
design e fabricação de computadores
embarcados "embedded" para aplicações
veiculares,digital signage, automação industrial,
energia ( IEC 61850-3) e militares.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

As informações contidas nesse catálogo foram obtidas de nossas representadas, e representam os dados disponíveis na época de sua produção. A data
de capa representa a última atualização executada no catálogo e não necessariamente a atualização de todo seu conteúdo. Portanto os dados
apresentados nesse catálogo não devem ser utilizados como parâmetros no desenvolvimento de projetos. Para isso, recorra sempre aos dados mais
atuais que podem ser obtidos com a BL Representações no e-mail "bl@blbrasil.com.br".
Todas as marcas, produtos e logotipos aqui relacionados ou mencionados são propriedades dos respectivos fabricantes.

