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Niezawodne rozwiązania dla pojazdów autonomicznych
Zaawansowane czujniki pokładowe, takie jak lidar, radar i kamery, są oczami i uszami, które 
pozwalają pojazdom autonomicznym interpretować otoczenie i podejmować błyskawicznie 
decyzje.

Pojazdy autonomiczne nie są już pieśnią odległej przyszłości, jeżdżą już po naszych drogach 
i w naszych fabrykach, a ich zasięg będzie się szybko zwiększał i obejmował nowe obszary.

Czujniki muszą być powiązane z solidną pamięcią i sprzętem komunikacyjnym, aby zapewnić 
szybkie, bezpieczne i inteligentne działanie. Jednak, jak w przypadku każdej najno-
wocześniejszej technologii, istnieją wyzwania, którym trzeba sprostać.
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Wyzwania

Nasze rozwiązania

Pamięć DDR4 ECC SODIMM do szerokiego zakresu temperatur z rozpraszaczem ciepła
• Szeroki zakres temperatur -40 do 85°C, aby sprostać trudnym warunkom środowiskowym
• Funkcja ECC ochrony przed błędami, aby uniknąć błędów bitowych i zapewnić niezawodność
• Szybka pamięć 3200MT/s do przetwarzania dużych ilości danych w czasie rzeczywistym

Ochrona przed warunkami 
atmosferycznymi i temp.

Skuteczne śledzenie i rejestrowanie

Precyzyjne obliczenia w ruchu drogowym Szybkie i stabilne działanie

Odporność na wstrząsy i wibracje Bezpieczeństwo danych od brzegowych 
elementów sieci po chmurę

2,5ʺ SATA SSD 3TG6-P
• Niezawodny dysk SSD zaprojektowany z myślą o wysokiej trwałości urządzenia
• Wbudowana ochrona danych – funkcja iData Guard™ zapewniająca lepszą 
   ochronę przed utratą zasilania
• Szeroki zakres temperatur – Zaprojektowana i przetestowana pod kątem 
   ekstremalnych warunków termicznych

Moduły Innodisk CANbus
• Obsługa szybkości transmisji od 100 do 1000 Kbaud
• Do 6000 komunikatów CAN na sekundę (odbiór danych)
• Obsługuje protokół wysokiej warstwy SAE CANopen;
• Spełnia wymagania ochrony HiPOT 2,5 kV
• Obsługuje alternatywny montaż z trzecim otworem i złączem USB
• Obsługuje szeroki zakres temperatur -40 do 85°C
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