
Moxa aktív GPRS mikrokontroller és Proficy iFIX 

Kedvezményes áron a 23 éves Com-Forth-tól 

Az ioLogik W5300 sorozat eszközei integrált, kompakt megoldást biztosítanak GPRS 

vagy akár 3G alapú távfelügyeleti rendszerekhez és az alábbi előnyökkel és funkciókkal 

rendelkeznek: 

 Adatgyűjtés – analóg, digitális I/O-k (bővíthető) 

 Felhasználóbarát, menü-alapú lokális intelligencia 

(Click&Go)  

 1db RS-232/422/485 port terepi soros eszközhöz 

(pl. Modbus/RTU) 

 1db Ethernet port eszközök felfűzéséhez 

 Rugalmas, Unicode riasztások: intelligens SMS 

küldés és vezérlés, email, SNMP Trap, TCP/UDP 

 Adatnaplózás SD kártyára a GPRS kapcsolat 

megszakadása esetén 

 Akadálytalan csatlakozás SCADA rendszerekhez az ingyenes Active OPC Server 

segítségével 

 Ingyenes DA-Center szoftver adatbázisokhoz való csatlakozáshoz 

 Egyszerű konfiguráció, feltétel-alapú vezérlés, firmware frissítés az ioAdmin 

szoftver segítségével 

 Windows/WinCE VB/ VC.NET és Linux C API fejlesztői környezet 

Rendelje meg most kedvezményes áron: 

Termék Leírás Listaár Kedvezményes ár 

ioLogik W5312 

Aktív GPRS mikrokontroller: 

8DI, 4 konfigurálható DIO, 

8DO, 1 RS-232/422/485 soros 

port, 1 Ethernet port 

162 500 Ft 99 000 Ft 

Amennyiben 2011. április 30.-ig megrendeli a Moxa GPRS mikrokontrollerét, 

kedvezményes szintén 99,000Ft+Áfa áron megvásárolhatja a világ egyik vezető SCADA 

megjelenítő rendszerét, a GE Intelligent Platforms Proficy HMI/SCADA iFIX szoftvert 

(maximum 75 I/O pontig használható standard, futtatható verzió), melynek segítségével 

Ön egy átfogó távfelügyeleti megoldást kaphat. 

Sőt: ehhez az iFIX SCADA szoftverhez Önnek most egy ingyenes 1 napos, bevezető 

oktatást is biztosítunk! Ne hagyja ki!  

Áraink forintban, Áfa nélkül értendőek, a kedvezményes áraink 2011. ápr. 30-ig 

érvényesek. 

http://www.moxa.hu/termekek/25/Aktiv-GPRS-I-O
mailto:moxa@moxa.hu?subject=Megrendeles
http://comforth.hu/proficy_hmi_scada_ifix.shtml


Ingyenes „push”-alapú aktív OPC szerver 

A Moxa ingyenes aktív OPC szerverével az ioLogik aktív (push) kommunikációra képes a 

SCADA rendszerekkel, melynek lényege, hogy nem folyamatos lekérdezéssel, hanem 

esemény-alapon, aktív tag-ekkel küldi el az azonnali I/O állapotokat. Ezzel az aktív 

kommunikációval az I/O válaszok gyorsabbak, mint más OPC szerverek esetében, a 

hálózati forgalom pedig nagymértékben csökkenthető. A szabadalmaztatott “Auto Tag 

Generation” technológia megszabadítja a felhasználókat attól a fejfájástól, amit az IP 

címek, I/O csatornák, valamint az adatformátumok egyesével történő specifikálása okoz. 

A Moxa Active OPC Server segítségével Ön automatikusan és dinamikusan tudja a tag-

eket létrehozni, ami sokkal hatékonyabb, mint a hagyományos OPC szerverekkel.  

 

Egyszerű csatlakozás SCADA és IT rendszerekhez (MS Excel, MS Access, MySQL, stb.) 

A távoli I/O-k egyszerű integrálása IT rendszerekbe 

A DA-Center egy, az ioLogik termékekhez használható, ingyenesen elérhető szoftver, 

melynek segítségével az I/O állapotok IT rendszerbe való integrálása egyszerűbb, mint 

valaha. A DA-Center az ábrán látható módon, a szintén ingyenes Moxa Active OPC 

Serveren keresztül az ioLogik távoli Ethernet I/O-kból gyűjti az adatokat, és konvertálja 

át az I/O állapotokat IT adatbázis- vagy táblázatkezelők által használható formátumba, 

így közvetlenül lehet kapcsolódni Microsoft Excel vagy Access alkalmazásokhoz.  

http://www.comforth.hu/proficy_hmi_scada_ifix.shtml
http://www.moxa.hu/hirek/1604


 

A DA-Center ezen túlmenően támogat bármilyen ODBC-nek megfelelő adatbázist, mint 

például SQL vagy Oracle, így az Active OPC Server adataihoz ezek az alkalmazások is 

hozzáférhetnek. A felhasználók így képesek az Active OPC Server adataiból naplókat 

készíteni pótlólagos SQL fejlesztés vagy programozás nélkül. Ráadásul a Moxa aktív 

technológiája hatékonyabbá teszi az adatgyűjtést és a naplózást, hiszen csökkenti a 

sávszélesség-igényt, és gyorsabb válaszidőket biztosít. 

A DA-Center segítségével emellett trendeket is meg lehet jeleníteni, melynek 

segítségével a valós idejű és historikus adatokból egyszerűen lehet elemzéseket és 

előrejelzéseket készíteni. 

 

iFIX: a piacvezető HMI/SCADA  

 Nyílt, rugalmas és skálázható architektúra 

 Egyszerű konfiguráció, gyors fejlesztés 

 Rugalmasan testre szabható 

 Megbízható, akár redundáns architektúra  

 Adatelemzés és átlátható trendek, riportok 

 

Bővebb információ: http://comforth.hu/proficy_hmi_scada_ifix.shtml  

 

Hívjon, írjon, keressen bennünket, hogy megismerhesse a Moxa és a  

GE Intelligent Platforms kiváló minőségű, megbízható, innovatív termékeit! 

 

Bóna Péter 

COM-FORTH Kft. 
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