Datablad
Supermax Compact
den allermindste datamat i Supermax serien
'Supermax Compact tilhører datamatse- hinanden. De kan anvendes ti asynkron
rien Supermax
- en serie af 16/32 bit mi- (TTV), synkron (BSC), SDLC (SNA),
kroprocessor baserede muli-CPU data- HDLC (X.25), X.21 og X.21 bis kommu:
nikation.
mater.
Hvis der viser sig behov for at udvide
ISupermax Compact findes en 16/32
bit CPU, og datamaten har en størrelse, yderligere, kan Supermax Compact opsåden egner sig til atbive stilet under e graderes til en af de større datamater i
ler ved siden af et skrivebord. På trods af Supermax serien. Og dette kan ske uden
sin ringe fysiske størrelse har datamaten programmel ændringer.
en overlegen ydeevne takket været den
kraftige 16/32 bt MC68000 mikropro- Programmel
cessor.
Operativsystemet i Supermax Compact
Materiel.
er det samme som anvendes i alle data"
i Supermax serien - et sand tids
Supermax Compact er modulært op- mater
operativsystem, der er basebygget, hvilket gør det let at udvide syste- muli-CPU
ret
på
og
kompatibelt
UNIX system
met. Datamaten er forsynet med 4 bus- 1I(R). Dette gør det muligmed
t
på
Supermax
positioner, hvoraf de 3 er anvendt basis- (Compact dels at anvende programmel,
konfigurationen, der består af følgende:
der er udviklettil UNIX operativsystemet
dels at anvende programmel, der er
etCPU/MMU modul baseret på 10 Mhz ogudviklet
Supermax datamater.
M068000. MMU står for Memory Må Dette sidstetil andre
betyder,
at der kan udvikles
nagement Uni.
een
applikation,
der
anvendes på både
et 512 Kbyle RAM lagermodu! med store Supermax datamater
og Superstandard ECC, derautomatisktesterog max Compact.
korrigererfor fejl
For udvikling af applikationer, er der
en DIOC, en inteligent disk /O kontrol
værktøjer til rådighed på
enhed, der har porte til diskette, vin- programmel
Supermax
Compact,
som ellers kun
chester disk samt streamer - en bånd. kendes fra langt større datamater.
kassette til sikkerhedskopiering. Endvi-

rund; dg 0

dere er enheden forsynet med
4 seriele
porte til terminaler, printere og modemer.
€120 Mbyte Winchester pladelager.
"en 560 Kbyt disketestaton.

Den fjerde busposition, der ikke benyttes
ibasiskonfigurationen, kan bruges
ti forskelige udvidelser:
Det kan interne lager kan udvides med
yderigere et RAM lager modul, hvorved
der bliver mulighed for op til 2 Mbyte interntlager.
Der kan monteres en CIOC -en inteligent /O kontrolenhed. CIOC'en benyt
tes når der ønskes højhastigheds kom
munikation til andre datamater. Den er
forsynet med 2 højhastigheds kommun
kationsporte, der arbejder uafhængigt af

Specifikationer.

Dimensioner:
højde
55cm
bredde
20cm
dybde
55cm
32kg
vægt
Krav til omgivelser:
temperatur
10-3590
fugtighed
10-90% RH
Elektriske krav:
220 V= 20%, 50 Hz, max. 2 Amp.
Der henvises til Supermax brochuren for
yderligere information om Supermaxserien.
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