supermax

Datablad
Supermax Bordmodel
den mindste datamat i Supermax serien
SUPERMAX Bordmodel tihører datamalserien SUPERMAX — en serie af 16/
32 bit mikroprocessor baserede mutiCPU datamater.
I SUPERMAX Bordmode! findes dog
kun én 16/32 bit CPU, og datamaten har
en størrelse, så den egner sig ti at blive
stilet på — eller under et skrivebord. Til
trods for at den ikke fylder mere end en
8 bit multi bruger datamat, er den over
legen i ydeevne takket være den kraflige 16/32 bit M068000 mikroprocessor
Materiel

009 00 SL ennen) Sule HED

'SUPERMAX Bordmodel er udført i en
modulær konstruktion, som gør det let
at udvide systemet. Datamaten har 6
buspositioner, hvoraf de 4 er anvendt i
basiskonfigurationen, der består af føl
gende:

et CPUMMU modul baseret på 10
Mhz MC68000. MMU står for Memory
Management Unit.
et 512 Kbyle RAM lagermodul med
standard ECC, der automatisk tester
og korrigerer for fejl.
en SIOC, en inteligent, seriel VO kontrolenhed, der har 8 serielle porte til
terminaler, printere og modemer foruden en 8 bit parallel printerport
en DIOC, en inteligent disk VO kon
trolenhed, der har porte til disketteog Winchester drev samt til en streamer - en båndkassette ti sikkerhedskopiering.
—et 20 Mbyte Winchester pladelager.
-en 560 Kbyte diskettestation.

Selvom SUPERMAX Bordmodel er den
mindste i serien, kan den fuldt udbygget have et intemt lager på 2 Mbyte og
kan tilsluttes op til i alt 16 terminaler.
Pladelageret kan udvides til f.eks. 36
Mbyte, og en streamer kan tilsluttes, for
at opnå hurtig sikkerhedskopiering.
Istedet for at udvide systemet med et
ekstra SIOC modul, kan der tilsluttes en
CIOC, en inteligent kommunikations VO
kontrolenhed. CIOC'en har 2 højhastigheds kommunikationsporte, der arbejder uafhængigt af hinanden. De kan
anvendes til asynkron (TY), synkron
(BSC), SDLC (SNA), HDLC (X.25), X.21
og X21 bis kommunikation.

Specifikationer
Dimensioner
højde
bredde

275cm
445 cm

dybde

59,0 cm

vægt

Krav til omgivelser
temperatur
fugloed
Elektriske krav:

35 kg

10350
1080% RH

220
V + 20%, 50 Hz, max 1,2 Amp.
Der henvises til SUPERMAX brochuren
for yderligere information om SUPER
MAX serien.

SUPERMAX Bordmodel kan opgraderes til en af de andre større datamater i SUPERMAX serien, såfremt behovet skulle opstå.

Programmel

Operativsystemet i SUPERMAX Bordmodel er det samme, som anvendes i
alle datamater i SUPERMAX serien, hvil
ket sikrer brugeren en let overførsel af
programmel, hvis der opstår behov for
en opgradering. SUPERMAX operativsystemeter et sand tids muli-CPU operativsystem, der er baseret på og kompatibelt med UNIX system Ile
Operativsystemet er skrevet i C, og der
tilbydes UNIX system II's hjælpeprorammer og værktøjer samt Shell.
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