
Spolehlivá řešení pro autonomní vozidla
Sofistikované palubní senzory, jako jsou lidar, radar a kamerové systémy, představují oči a 
uši, které autonomním vozidlům umožňují interpretovat okolí a činit okamžitá rozhodnutí.

Autonomní vozidla již nejsou jen vzdálenou touhou, ale jezdí na našich silnicích a v našich 
továrnách a jsou připravena rychle se rozšiřovat a pronikat do nových oblastí.

Senzory musí být závislé na spolehlivém paměťovém a komunikačním hardwaru pro rychlý, 
bezpečný a inteligentní provoz. Stejně jako u všech špičkových technologií je však třeba 
překonat určité problémy.
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Výzvy

Naše řešení
DDR4 široko teplotní ECC SODIMM s rozptylovačem tepla 
• Širokoteplotní -40 až 85°C pro ochranu před drsným prostředím
• Ochrana před chybami Funkce ECC pro zamezení bitových chyb k zajištění 
   spolehlivosti
• Vysoká rychlost Paměť s vysokou rychlostí přenosu dat 3200MT/s pro 
   zpracování velkého objemu dat v reálném čase

Ochrana proti povětrnostním vlivům a teplotám Efektivní sledování a zaznamenávání

Přesný výpočet v dopravě Rychlý a stabilní výkon

Odolnost proti nárazům a vibracím Zabezpečení dat v prostředí Edge to cloud

2.5"SATA SSD 3TG6-P
• Spolehlivost  SSD navržený pro dlouhou životnost zařízení
• Ochrana dat Vestavěný iData Guard™ pro zvýšenou ochranu proti ztrátě výkonu
• Širokoteplotní Navrženo a testováno pro extrémní tepelné podmínky

Moduly Innodisk CANbus 
• Podporuje přenosovou rychlost 100 až 1 000 K
• Až 6000 zpráv CAN za sekundu (příjem dat)
• Podpora protokolu vysoké vrstvy SAE CANopen
• Splňuje ochranu 2,5 kV HiPOT
• Podporuje alternativní montáž s 3. otvorem a záhlavím pro pin USB
• Podporuje široký teplotní rozsah -40 až 85 °C
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