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Moduły magistrali CAN klasy przemysłowej:
Stworzone dla urządzeń z automatyką 
Dzięki udokumentowanym zastosowaniom, seria Innodisk CAN Bus stanowi kompletne wbudowane 
rozwiązanie rozszerzeń dla użytkowników w każdym środowisku. Popularne formaty to Mini PCIe oraz M.2 
2242 do 2280, które wpasują się w każdy istniejący i nowy projekt. Moduł M.2 CAN Bus może zapewnić 
do 4 portów CAN, a moduł mPCIe CAN Bus wykorzystuje interfejsy USB. Wszystkie produkty są zgodne z 
ochroną izolacji do 2,5kV i używane w szerokim zakresie temperatur. Moduły Innodisk CAN Bus są 
wyposażone w obsługę protokołu wysokiej warstwy J1939/CANopen i zapewniają sterownik Linux Sock-
etCAN. Dostarczamy klientom kompletne materiały dotyczące oprogramowania, aby mogli szybko zweryfi-
kować i zintegrować moduł Innodisk CAN Bus ze swoimi zastosowaniami.

Aby uzyskać wszystkie informacje na temat serii magistrali 
Innodisk CAN Bus, wystarczy kliknąć na poniższy link i wybrać 
funkcję CAN Bus



EGPC-B4S1

EGPC-B1S1, EGPC-B201

M.2 Moduł M.2 do czterech 
izolowanych złączy CAN Bus 2.0B

• Moduł CAN Bus 2.0B jest 
   wstecznie kompatybilny z 2.0A
• Obsługa szybkości transmisji 10/
   20/50/100/250/500/800/1000K
• Obsługa Linux SocketCAN
• Obsługa temperatur 
   przemysłowych od 
   -40°C do +85°C

• Mini PCIe provide 2 ports CAN with USB interface
• M.2 provide 1, 2, 4 ports CAN with PCIe interface
• miniPCIe supports 3rd mounting hole and USB Pin header for out-of-minicard installation
• CANbus2.0B backward compatible with 2.0A
• Meet the Requirements of the ISO 11898-1  
• Support CAN message acceptance filter
• Additional driver to support Linux SocketCAN
• Support SAE J1939/CANopen high layer protocol
• Termination resistor enabled/disabled by switch/jumper
• Complies with IEC 60950-1:2005 + A1: 2009 + A2:2013 2.5kV HiPOT protection
• Complies with EN61000-4-2 (ESD) Air-15kV, Contact-8kV
• Supports -40 to +85 degrees

• GUI test utility for fast function verification
• Library sample code for quick implement
• Loopback test program for MP burn-in test purpose
• Support x86 or ARM platform
• OS support Linux, Window, and QNX system
• ROS (Robotic Operation System) integration sample code.
• Develop language support C, C++, C#, Python.

EMUC-B202
Moduł USB do podwójnych izolowanych 
złączy CAN 2.0B /J1939/CANopen

• Moduł CAN Bus 2.0B jest 
   kompatybilny wstecz z 2.0A
• Obsługa szybkości transmisji 100/
   125/ 250/500 (domyślna)/
   800/1000K
• Obsługa Linux SocketCAN
• Obsługa temperatur 
   przemys-łowych od 
   -40°C do +85°C
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Wysoka kompatybilność

Pełny wybór formatów

Szybkie wdrożenie

Specyfikacje

Zestaw rozwojowy oprogramowania


