
  
  

SyncServer® S600 
Wydajny, bezpieczny serwer do synchronizacji czasu 

Podstawowe cechy 
 Serwer czasu NTP o wysokiej przepustowości 

 Praca w standardzie Stratum 1 przez satelity GNSS 

 Cztery standardowe porty GbE z opatentowanymi znacznikami 
sprzętowymi NTP (opcjonalnie dwa dodatkowe porty 10 GbE) 

 Wbudowana ochrona i wykrywanie DoS 

 NTP Reflector z zaporą sieciową 

 Zarządzanie oparte na przeglądarce z zestawem  
algorytmów szyfrujących 

 Wysoka dokładność w stosunku do czasu UTC 

 Większa odporność na warunki środowiskowe 

 TACACS+, RADIUS, LDAP i in. 

 IPv6/IPv4 dla wszystkich portów 

 Rubidowy zegar atomowy lub oscylator OCXO 

 Podwójne zasilanie (opcjonalnie) 

 GLONASS/BeiDou/SBAS (opcjonalnie) 

 Wieloportowe wyjście PTP (opcjonalnie) 

 Wejście PTP (opcjonalnie) 

Podstawowe zastosowania 
 Synchronizacja setek tysięcy klientów NTP 

 Zwiększone bezpieczeństwo dla usług synchronizacji czasu 

 Wiele portów GbE NTP zapewniających łatwą konfigurację sieci 

 Najwyższa dokładność i precyzyjne znaczniki czasu dla plików re-
jestru 

 Niezawodne, proste w obsłudze urządzenie dla nowoczesnych 
sieci 

Najlepsze rozwiązanie w swojej klasie 
Microchip SyncServer S600 oferuje dokładne, bezpieczne i nieza-
wodne usługi synchronizacji czasu, których potrzebuje każda no-
woczesna sieć. Ten serwer o rozbudowanych zabezpieczeniach zo-
stał stworzony specjalnie z myślą o dostarczaniu precyzyjnych 
znaczników czasu NTP (Network Time Protocol). Jego proste w ob-
słudze funkcje odpowiadają nie tylko na bieżące, ale i dopiero 
kształtujące się potrzeby sieci, dostarczając dane czasu w nieza-
wodny i bezpieczny sposób. 

Bezpieczna technologia 
Połączenie czterech standardowych portów GbE i dwóch opcjonal-
nych portów 10 GbE pozwala obsłużyć ponad 10000 żądań NTP na 
sekundę przy zastosowaniu sprzętowego oznaczania czasu i kom-
pensacji. Cały ruch przesyłany do procesora SynServer S600 ma 
ograniczoną przepustowość, co zabezpiecza serwer przed atakami 
DoS (denial-of-service). 

Aby dodatkowo zwiększyć bezpieczeństwo operacji NTP warto akty-
wować technologię NTP Reflector ze sprzętowym przetwarzaniem pa-
kietów NTP obsługującą nawet 360 000 żądań NTP na sekundę. NTP 
Reflector zapewnia także zaporę sieciową chroniącą procesor, która 
ogranicza przepustowość dla ruchu innego niż NTP Urządzenie wypo-
sażono również w funkcję wykrywania DoS, wysyłania powiadomień 
ochrony przed podejrzanie wzmożonym ruchem w sieci. NTP Reflector 
przetwarza wszystkie pakiety z prędkością liniową GbE, co zabezpiecza 
serwer przed ruchem sieciowym charakterystycznym dla ataków DoS. 
Bezpieczeństwo stanowi Integralny element architektury SyncServer 
S600. Oprócz standardowych funkcji ochrony związanych z interfej-
sem www, operacjami NTP i dostępem do serwera, urządzenie umoż-
liwia także pomijanie niebezpiecznych protokołów dostępu i wyłącze-
nie pozostałych usług. Opcjonalnie dostępne są zaawansowane usługi 
uwierzytelniania takie jak certyfikaty TACACS+, RADIUS, LDAP i x.509. 

Niezawodne oznaczanie czasu 
72-kanałowy odbiornik GNSS w połączeniu z opatentowaną technolo-
gią Active Thermal Compensation zapewnia najbardziej precyzyjne 
oznaczanie czasu w swojej klasie, z dokładnością do 15 nanosekund w 
stosunku do czasu UTC. Obudowa serwera została poddana rygory-
stycznym testom odporności na wstrząsy i wibracje, a wytrzymałe 
komponenty urządzenia pozwoliły zwiększyć zakres temperatury 
pracy, obejmujący teraz od-20°C do 65°C. Użytkownik może również 
wybrać opcjonalne wyjście PTP, aby skorzystać z wbudowanego, 
sprzętowego oznaczania czasu we wszystkich urządzeniach SyncServer 
S600. Tak jak w pozostałych serwerach czasu Microchip, aby zabezpie-
czyć się na wypadek awarii usług GNSS, warto wyposażyć serwer Mi-
crochip w wydajny oscylator (np. rubidowy zegar atomowy), który za-
chowa synchronizację godziny przez długi czas. 

Zintegrowane funkcje sprzętowe 
SyncServer S600 wyposażono w dodatkowe funkcje sprzętowe, akty-
wowane kluczami licencyjnymi oprogramowania - w tym technologię 
NTP Reflector, operacje wejścia i wyjścia IEEE 1588 PTP oraz obsługę 
GLONASS/BeiDou. 



  

Cztery porty GbE 
SyncServer S600 ma cztery odizolowane porty GbE Ethernet, każdy 
z funkcją sprzętowego oznaczania czasu NTP. Są one podłączone do 
szybkiego mikroprocesora zapewniającego wysoką przepustowość 
i wydajność NTP - dzięki niej serwer może obsłużyć 10 000 żądań NTP 
na sekundę bez pogorszenia dokładności znaczników czasu. 

Cztery porty GbE dają swobodę konfiguracji 
sieci i zwiększają bezpieczeństwo. Możliwe jest 
także skonfigurowanie wielu odizolowanych, 
zsynchronizowanych serwerów czasu oraz do-
danie dwóch portów 10 GŁE SFP+ dla operacji 
NTP/PTP. 

Dzięki obecności kilku portów serwer można dostosować do różnych 
topologii sieciowych w miarę rozrastania się i modyfikacji sieci. 
SyncServer S600 może też stanowić jedyne źródło czasu służące do 
synchronizacji klientów w różnych podsieciach i sieciach fizycznych. 
Choć urządzenie jest jedno, każdy port jest niezależny - pozwala to sy-
mulować dostępność czterech osobnych zegarów. 
 
Obsługę NTP zapewniają wszystkie cztery porty (sześć, jeśli dodano 
dwa porty 10 GbE). Interfejs zarządzający oparty na przeglądarce jest 
dostępny tylko dla portu 1, dzięki czemu administrator może zacho-
wać adres IP w tajemnicy. Oprócz tego SyncServer S600 oferuje uni-
kalne listy kontroli dostępu dla każdego portu, pozwalające zarządzać 
odpowiedzią serwera na żądania klientów. 

Intuicyjny i łatwy w obsłudze interfejs www 
Do obsługi urządzenia SyncServer S600 służy nowoczesny interfejs 
www. Po podłączeniu serwera w menu po lewej stronie ekranu można 
znaleźć informacje o statusie i funkcje kontrolne. 

Czytelny, intuicyjny w obsłudze pulpit z logiczne rozmieszczonymi ele-
mentami sprawia, że konfiguracja SyncServer S600 jest wyjątkowo 
prosta. 

Bezpieczne zarządzanie dostępem 
S600 obsługuje wszystkie standardowe protokoły do zarządzania sie-
cią, w tym obowiązkowe hasło dostępu, HTTPS/SSL (z użyciem zestawu 
algorytmów szyfrujących), SSH, listy kontroli dostępu, zakończenie 
usług, SNMPv2/v3 oraz uwierzytelnianie NTP MD$. Cały ruch przesy-
łany do procesora SynServer S600 ma ograniczoną przepustowość, co 
zabezpiecza serwer przed atakami DoS. Oprócz tego lokalną klawia-
turę serwera można zabezpieczyć hasłem, aby zablokować dostęp oso-
bom nieupoważnionym. 

Dodatkowe zabezpieczenie 
Urządzenie SyncServer S600 można dodatkowo zabezpieczyć (za-
równo pod kątem NTP jak i uwierzytelniania) z opcjonalną licencją Se-
curity Protocol License, która oferuje technologię NTP Reflector.  
 
Zabezpieczenie operacji poprzez technologię NTP Reflector ze sprzę-
towym przetwarzaniem 360 000 pakietów NTP na sekundę oraz za-
porę sieciową chroniącą procesor dzięki ograniczeniu przepustowości 
dla ruchu innego niż NTP. NTP Reflector monitoruje także przepływ 
pakietów, wykrywając i zgłaszając ataki DoS. 
 
Zabezpieczenie uwierzytelniania dla klientów NTP i serwera poprzez 
funkcję NTP Autokey lub uwierzytelnianie dostępu użytkowników po-
przez TACACS+, RADIUS i LDAP. Można również zainstalować certyfi-
katy X.509. 

Rozwijana lista protokołów bezpieczeństwa 



  

Oscylator 

Standard 

Rozbieżność (w ciągu pierwszej doby) 

400 mikrosekund 

OCXO 25 mikrosekund 

Rubidium <1 mikrosekundy 

Precyzyjne dane czasu 
Pracujące jako Stratum 1 urządzenie S600 uzyskuje dane czasu bezpo-
średnio z atomowych zegarów znajdujących się na satelitach GNSS. 
Zintegrowany /2-kanałowy odbiornik GNSS lokalizuje widoczne sate-
lity i wykorzystuje je do zachowania precyzyjnej godziny. W gęsto za-
budowanych środowiskach miejskich, gdzie widoczność satelitów jest 
ograniczona, wystarczy ręcznie wprowadzić pozycję wybranego sate-
lity, aby uzyskać wystarczającą synchronizację nawet z pojedynczego 
satelity. 

Wysoka wydajność serwera 
Urządzenie S600 bez trudu obsługuje setki tysięcy klientów sieci, do-
starczając im dane o godzinie z dokładnością na poziomie mikrose-
kund. Przepustowość NTP przekracza 10 000 żądań na sekundę, nie 
wpływając przy tym na zmniejszenie dokładności oznaczania czasu. 
Z opcjonalną licencją Security License NTP Reflector może przetworzyć 
ponad 360 000 żądań NTP na sekundę z granicą błędu zaledwie 15 na-
nosekund. W sieci LAN oznacza to niezwykle precyzyjną synchroniza-
cję klientów NTP. 

Technologia peering i holdover 
W razie całkowitej utraty sygnału GNSS urządzenie automatycznie od-
wołuje się do danych czasu z innych, wybranych przez użytkownika 
serwerów — wewnętrznych lub zewnętrznych. Technologia ta, znana 
pod nazwą peering, zapobiega przerwom w usługach synchronizacji 
czasu i natychmiast powiadamia administratora sieci o wystąpieniu 
problemu za pośrednictwem protokołu SNMP 
 
W parze z technologią peering często stosuje się tzw. holdover - ozna-
cza to, że w razie utraty sygnału GNSS zegar serwera pracuje dalej sa-
modzielnie. Użytkownik może określić ile czasu ma minąć, zanim ser-
wer aktywuje peering. Jeśli zainstalowano opcjonalny rubidowy zegar 
atomowy, S600 może pracować samodzielnie przez wiele tygodni, za-
chowując dokładność na poziomie poniżej milisekundy. 

Licencja z dodatkową obsługą GNSS 
Opcjonalna licencja pozwala dodać do obsługi GPS także obsługę GLO-
NASS, BeiDou i SBAS, aby poprawić integralność, ciągłość i niezawod-
ność usług serwera. Dzięki większej liczbie satelitów można „podraso-
wać” jakość oznaczania czasu w wymagających środowiskach, np. na 
gęsto zabudowanych terenach miejskich. Wszystkie urządzenia 
SyncServer S600 mają odpowiedni sprzęt GNSS, który można aktywo-
wać licencją oprogramowania. 

Kontrola w oparciu o inne serwery 
S600 potrafi skontrolować dane czasu GNSS w oparciu o co najmniej 
dwa inne serwery czasu. Chroni to przed fałszowaniem danych, a także 
pozwala szybko wykryć nieprawidłowości w działaniu odbiornika 
GNSS, które mogą w niezauważalny sposób przekłamywać godzinę. 

Licencja PTP IEEE 1588 
Aplikacje potrzebujące wyjątkowo precyzyjnych danych czasu często 
wymagają protokołu PTP IEEE 1588 (Precise Pime Protocol). Licencja 
S600 PTP Output umożliwia przeprowadzanie operacji typu multi-
port/profile PTP grandmaster, wykorzystując wbudowane, sprzętowe 
oznaczanie czasu dla każdego portu LAN serwera S600. 

Licencja PTP 1588 
PTP umożliwia przesyłanie czasu przez sieć do serwera S600. Może sta-
nowić główne źródło danych czasu lub - w razie utraty sygnału GPS - 
źródło zapasowe. Urządzenie automatycznie kalibruje i przechowuje 
asymetrie opóźnienia dla ścieżek sieciowych, aby móc je wykorzystać 
po utracie sygnału GPS. 

Aktualizacja oscylatora 
Standardowy serwer S600 wyposażony jest w oscylator krystaliczny, 
który zapewnia dokładność na poziomie nanosekund podczas korzy-
stania z GNSS. Jeśli jednak łączność GNSS zostanie utracona i serwer 
zacznie pracować samodzielnie (w stanie holdover), oscylator może 
mieć wpływ na jego precyzję. Zaktualizowanie oscylatora znacznie po-
prawia dokładność godziny w stanie holdover. Wystarczy porównać 
rozbieżności dla standardowego oscylatora z rozbieżnościami dla oscy-
latora OCXO i rubidowego zegara atomowego: 

Dzięki aktualizacji oscylatora, w razie utraty sygnału GNSS serwer S600 
może nadal dostarczać precyzyjne dane czasu NTP Pracownicy działu 
IT mają więc dużo czasu na usunięcie problemu i nie muszą się martwić 
o dokładność synchronizacji. 
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Specyfikacja 
 
Odbiornik i antena GNSS 
 Odbiornik GNSS z 72 równoległymi kanałami 

 GPS dla czasu UTC (USNO) 

 Statyczny i dynamiczny tryb pracy 

 Czas rozruchu 30 sekund (tzw. cold start) 

 Długość okablowania do 2/5m 

 Opcja GNSS — dodanie obsługi GLONASS/BelDou/SBAS do GPS 
 

Dokładność czasu 
 <15 nanosekund w stosunku do czasu UTC (USNO) 
(Po Jednym dniu połączenia z GPS. Oceny dokonano w typowym śro-
dowisku określonym normą GR-2830) 
 

Starzenie się oscylatora (miesięczne) 
 Standardowy +1x10-7 

 OCXO. +5x10-9 

 Rubidowy. £1x10—10 
(Po miesiącu ciągłej pracy) 

Rozbieżności w trybie holdover (dobowe) 
 Standardowy: 400 μs 

 OCXO 25 μs 

 Rubidowy. <1 μs 
(Oceny dokonano w typowym środowisku określonym normą GR-
2830, po 3 dniach połączenia z GPS) 
 

Dokładność częstotliwości wyjściowej 
 <1x10-12 po jednym dniu połączenia z GPS 
 

Standardowe protokoły sieciowe 
 NTP (SHA1 1 MD5), SNTP (unicast) 

 SNMP v2c, v3 

 Custom MIB 

 DHCP/DHCPv6 

 HTTPS/SSL* (TLS 1.1/1 2) 

 Forwardowanie SMTP 

 SSHv2 

 IPv4/|Pv6 

 Syslog 1-8 serwerów 

 Możliwość indywidualnego wyłączania protokołów zarządzania 

 Port 1: protokoły czasu I zarządzania 

 Porty 2, 3 i 4 (opcjonalnie 5 i 6): tylko protokoły czasu 

Opcjonalne protokoły sieciowe 
 Autokey 

 PTP 

 TACACS+ 

 LDAPv3 

 RADIUS 

 Certyfikaty X.509 HTTPS 

Wydajność serwera NTP 
 10000 żądań NTP na sekundę przy jednoczesnym zachowaniu do-

kładności źródła 

 Stratum 1 przez GNSS: dokładność do 5 nanosekund w stosunku do 
czasu UTC z wariacją 1-sigma wynoszącą 15 nanosekund (typowo). 
Wszystkie znaczniki czasu NTP są oparte na sprzęcie lub uwzględ-
niają sprzętową kompensację wewnętrznych opóźnień asymetrycz-
nych w czasie rzeczywistym. Podane opóźnienia dotyczą wszystkich 
pakietów NTP przychodzących i wychodzących. SyncServer może ob-
sługiwać setki tysięcy klientów NTP. 

 Wykres aktywności NTP i rejestrowanie MRU: kroczący 24-godzinny 
wykres prezentuje ogólne żądania NTPd na minutę aktywności. Lista 
ostatnio używanych NTPd (MRU) zawiera szczegółowe informacje o 
najnowszych 1024 adresach IP klientów NTP. Dane można sortować  
i eksportować. Wybór indywidualnego adresu IP wyświetla sumę żą-
dań NTP w 30-minutowych przyrostach, w ciągu ostatnich 24 godzin. 
Narzędzia te są przydatne do sprawdzania czy klient NTP dociera do 
SyncServer oraz do identyfikowania klientów NTP, którzy mogą żą-
dać czasu częściej niż jest to pożądane. 

 NTP Reflector (opcjonalnie): 360 000 żądań NTP na sekundę. Pakiety 
NTP oznaczane sprzętowo. Podczas przesyłania do procesora pakie-
tów innych niż NTP przepustowość jest ograniczana. NTP Reflector 
stanowi część opcjonalnej licencji Security Protocol License. 

Kroczący 24-godzinny wykres aktywności NTPd, towarzyszący liście 
ostatnio używanych (MRU) ze szczegółami i wykresem aktywności po-
szczególnych klientów NTPd. 



  
  

 
 

 
 

  

  

Specification 

Uwaga: SyncServer S650 znajduje się na liście produktów zatwierdzonych przez DISA/DoDIN 

Własności mechaniczne i środowiskowe 
Specyfikacja Szczegóły 

Rozmiar 
1.73" × 17.24" × 15.88" 
(4.4 cm × 43.8 cm × 40.3 cm) 
Montaż w szafie rack 1U, w tym BNC 

Zasilanie prądem 
zmiennym (AC) 

88 VAC–264 VAC 
50 Hz–60 Hz 
50W 
Opcjonalny drugi zasilacz 

Opcjonalne po-
dwójne zasilanie 
prądem stałym 
(DC) 

20 VDC to 75 VDC 
50W 

Temperatura 
pracy 

Non-Rb: –20°C to 65°C 
Rb: –5°C to 55°C 

Temperatura 
przechowywania 

od –40°C do 85°C 
IEC 60068-2-1Ab (moczenie w niskiej temperaturze), IEC 
60068- 
2-2Bb (moczenie w wysokiej temperaturze), IEC 60068-2-14Nb 
(zmiana temperatury), IEC 60068-2-78Cb (wilgotność przecho-
wywania), IEC 60068-2-30Db (kondensacja wilgoci) 

Wilgotność  
operacyjna 

≤95%, bez kondensacji, IEC 60068-2-78Cb, IEC 60068-2-30Db 

Certyfikacje 
FCC Part 15, Class A, CISPR 
32, Class A, UL/CSA 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, VCCI, 
RoHS 5/6 

Waga serwera 12.5 lbs (5.7 kgs) 

Waga opakowa-
nia wysyłkowego 

16.3 lbs (7.4 kgs) 

 

Wstrząs i wibracje 
Specyfikacja Szczegóły 

Użytkowanie 
ETSI EN-300 019-2-3 
Mil-Std-810H 

Przechowywanie 
IEC 60068-2-6 Fc (drgania sinusoidalne) Mil-Std-810H, 
rysunek 514.6C-3 

Transport  

Obijanie IEC 60068-2-27Ea (wstrząs 18 g) 

Wibracje IEC 60068-2-64Fh (wibracje losowe) 

Zrzut paczki IEC 60068-2-31 Ec 

Aktywność  
sejsmiczna 

EN300 019-2-3, NEBS GR-63-CORE 

 

Przedni panel 
Specyfikacja Szczegóły 
Wyświetlacz Ostry, wysokiej rozdzielczości, próżniowy fluorescencyjny 160 

× 32 

Klawiatura Przyciski: numeryczne 0-9, góra, dół, lewo, prawo, ENTER, CLR, 
TIME, STATUS, MENU, blokada klawiatury. 

Diody LED (trójkolorowe: zielona/czerwona/pomarańczowa) 

Synchronizacja 
[Sync] 

Status odniesienia czasu 

Łączność sieciowa 
[Network] 

Stan połączenia sieciowego 

Alarm Stan usterki 

 

Panel tylni 
Specyfikacja Szczegóły 
Porty sieciowe Cztery RJ-45 

100/1000BASE-T 
Ethernet, prędkość/dupleks: auto, 100/1000 pełny 

Porty szeregowe / 
czasu 

NMEA-0183; komunikaty ZDA/GGA/GSV/RMC; 
wiadomości NENA 04-002; Użytkownik DB9-F RS-232 
możliwość wyboru szybkości do 115,2 kb/s 

1 PPS Out BNC, narastające na krawędzi (Edge) w czasie, TTL do 50Ω 

GPS BNC L1/B1, 
1575/1602/1561 MHz 

Konsola DB9-F RS-232 

Przekaźnik 
alarmowy 

SPST, maksymalnie 300 mA i 32 V 

Zasilanie Złącze IEC 60320 C14, opcjonalny drugi zasilacz/złącze, bez-
problemowe przełączanie 

Opcjonalne zasilanie 
prądem stałym (DC) 

Kompatybilne złącza serii Molex HCS-125 

 

Zawartość zestawu 
Urządzenie SyncServer S600, kabel zasilający, uchwyty montażowe,  
2-letnia gwarancja sprzętowa. MIB i aktualną instrukcję obsługi można 
pobrać na stronie www.microsemi.com. 

SyncServer S600 - panel tylni 

Informacje dot. zamówień 

Opis 
Part Number 
[kod producenta] 

SyncServer S600 090-15200-601 

SyncServer S600 with OCXO 090-15200-602 

SyncServer S600 with Rubidium 090-15200-603 

SyncServer S600 with dual AC PSU 090-15200-604 

SyncServer S600 with OCXO and dual AC 090-15200-605 

SyncServer S600 with Rubidium and dual AC PSU 090-15200-606 

 

Skonfiguruj zamówienie na serwer SyncServer S600, korzystając z in-
ternetowego narzędzia SyncServer Configurator na stronie my.micro-
semi.com. Konfiguracje można przesyłać jako zapytania ofertowe do 
dostawcy rozwiązań w twoim regionie (firma Stovaris). 
 
Uwaga: SyncServer S600 jest zgodny z TAA 



x 

Opcje sprzętowe 
 
Porty LAN 10 GbE 
Dwa dodatkowe porty 10 GbE SFP+ z funkcją sprzętowego oznaczania 
czasu obsługującą operacje NTP PTP i NTP Reflector 
 

Rubidowy oscylator atomowy 
Poprawia stabilność i dokładność oznaczania czasu w trybie holdover 
(<1 μs w ciągu pierwszej doby I <3 us po pierwszych trzech dniach)  
 

Oscylator OCXO 
Zwiększa dokładność oznaczania czasu w trybie holdover do 25 μs 
w ciągu pierwszej doby. 
 

Podwójne zasilanie DC 
Umożliwia dzielenie obciążeń i aktywne zarządzanie zasilaniem z funk-
cją hitless failover. 
 

Akcesoria antenowe 
Kable i inne akcesoria antenowe ułatwiające instalację serwera w róż-
nych warunkach. 
 
Uwaga: pełne informacje można znaleźć w arkuszu danych opcji 
SyncServer. 

Opcje oprogramowania 
 
Security Protocol License z technologią NTP Reflector NTP 
Reflector i uwierzytelnianie z NTP Autokey, TACACS+, RADIUS, LDAP i 
certyfikatami X.509. 
 

PTP Output/Grandmaster 
(Simultaneous Multi-Port/ Profile) 
Pojedyncza licencja umozliwia wykonywanie operacji IEEE 1588 PTP 
Grandmaster (multi-port, multi-profile) z wykorzystaniem wbudowa-
nego, sprzętowego oznaczania czasu dla wszystkich urządzeń SyncSe-
rver. 
 

PTP Input 
PTP jako główne lub zapasowe źródło danych o czasie (w razie utraty 
sygnału GNSS). 
 

Multi-GNSS Constellation 
Obsługa GPS/SBAS, GLONASS i BeiDou, poprawiająca widoczność sa-
telitów w gęsto zabudowanych regionach. 
 

Wykrywanie, ochrona i analiza zakłóceń GPS BlueSky 
Wykrywaj w czasie rzeczywistym anomalie związane z zacinaniem się 
i fałszowaniem łączności GPS, aby chronić istotne dane wyjściowe do-
tyczące czasu i częstotliwości. 
 

Oprogramowanie do synchronizacji 
Kompleksowe oprogramowanie do synchronizacji czasu sieciowego 
oparte na MS Windows, wyposażone w funkcje monitorowania I au-
dytowania. 

Informacje zawarte w tej publikacji dotyczące aplikacji urządzenia i tym podobnych są dostarczane wyłącznie dla Twojej wygody i mogą zostać zastąpione aktualnymi danymi w dowolnym czasie. Twoim obowiązkiem 
jest upewnienie się, że aplikacja spełnia Twoje wymagania. MICROCHIP NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, PISEMNYCH LUB USTNYCH, USTAWOWYCH LUB 
INNYCH, DOTYCZĄCYCH INFORMACJI, W TYM MIĘDZY INNYMI ICH STANU, JAKOŚCI, WYDAJNOŚCI, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI. Microchip zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z 
informacji zawartych w niniejszym materiale i ich wykorzystania. Korzystanie z urządzeń firmy Microchip do podtrzymywania życia i/lub zastosowań związanych z bezpieczeństwem odbywa się całkowicie na ryzyko 
kupującego, a kupujący zgadza się chronić i zabezpieczać firmę Microchip przed wszelkimi szkodami, roszczeniami, pozwami lub wydatkami wynikającymi z takiego użytkowania. Żadne licencje nie są przekazywane, 
w sposób dorozumiany lub w inny sposób, w ramach jakichkolwiek praw własności intelektualnej firmy Microchip, chyba że określono inaczej w odrębnych porozumieniach.  

Nazwa i logo Microchip i SyncServer są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microchip Technology Incorporated w Stanach Zjednoczonych i innych 
krajach. Wszystkie inne znaki towarowe wymienione w niniejszym dokumencie są własnością odpowiednich firm.  
© 2021, Microchip Technology Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. 3/21 900-00716-00 Rev M DS00002901E. 
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