
Télen-nyáron Moxa 

Kiterjesztett hőfoktartományban működő eszközök novemberben 

23%-os kedvezménnyel a 23 éves Com-Forth-tól! 

 

A tél beköszöntével ideje elgondolkozni azon, hogy hogyan is 

lehet megóvni a kültéri eszközöket a zord időjárás ártalmaitól. 

A Moxa ipari kommunikációs eszközei kiterjesztett 

hőfoktartományban, -40 és +75°C között is biztosítják a 

garantáltan egyenletes, megbízható működést.  

 

Miért kritikusan fontos a széles működési hőfoktartomány? 

A -40 és +75°C közötti működési tartománnyal az eszközök szélesebb 

körben felhasználhatóvá válnak. Legyen szó ingadozó belső 

hőmérsékletről vagy szélsőséges időjárási viszonyokról, a 

Moxa eszközök maximális hálózati elérést biztosítanak. 

Amennyiben Önnek hosszútávon is megbízható, zord 

környezetben is tökéletesen működő eszközökre van 

szüksége, a Moxa az Ön partnere! 

 

 

Hogyan lehetséges mindez? 

A kiterjesztett hőfoktartományú technológia - legyen az ipari Ethernet 

switch, soros-Ethernet szerver, beágyazott számítógép, ipari PC, 

vagy USB hub - mögött megrejlő titok 5 komponensből épül fel: 

1. Az alkatrészek optimális elhelyezése a hőelvezetés szempontjából 

2. Természetes hőáramlású termikus kamra 

3. Széles hőfoktartományban működő komponensek alkalmazása 

4. Optimális hőelvezetési módszerek 

5. Önmagát fűtő rendszer 

 

  

-40°C 

+75°C 

http://moxa.hu/termekek/3/Ipari-Ethernet-infrastruktura
http://moxa.hu/termekek/3/Ipari-Ethernet-infrastruktura
http://moxa.hu/termekek/13/Kulso-soros-Ethernet-konverterek
http://moxa.hu/termekek/603/Szeles-hofoktartomanyu-beagyazott-szamitogep
http://moxa.hu/termekek/603/Szeles-hofoktartomanyu-beagyazott-szamitogep
http://moxa.hu/termekek/29/Ipari-USB-hub


5 év garancia 

A Moxa az ipari informatikai szegmens egyik vezető 

vállalata, 1987 óta gyárt és tervez ipari kommunikációs 

eszközöket. A nagyfokú tapasztalat miatt vállalja a legtöbb 

termékre az 5 éves garanciát.  

Megoldásai a következő területeken adnak rendkívül 

megbízható infrastruktúrát: 

 Kompakt és modulárisan bővíthető ipari Ethernet switchek 

 Soros-Ethernet szerverek, RS-232-RS-422/485 konverterek 

 Programozható beágyazott számítógépek, ipari PC-k 

 Vezeték nélküli kommunikációs eszközök (Wireless 

LAN és GSM/GPRS/EDGE, valamint 3G) 

 Ethernet-üvegszál média konverterek 

 Soros PC kártyák (PCI Express, Universal PCI, PC/104 

és ISA slotba) 

 Távoli Ethernet I/O-k, mikrokontrollerek 

 

A Com-Forth Kft. a Moxa hivatalos magyarországi 

disztribútoraként minősített támogatással, support mérnökei 

az MTSC (Moxa Technical Support Certification) birtokában áll 

az Önök rendelkezésére!  

 

 

Az idén 23 éves Com-Forth Kft. novemberben 23%-os 

kedvezménnyel járul hozzá a kiterjesztett 

hőfoktartományú eszközök (T jelölés a termék nevében) 

megvásárlásához*! Kellemes böngészést kívánunk a 

www.moxa.hu weboldalon! 

 

 

*ajánlatunk 2011. november. 30.-ig érvényes, más kedvezménnyel nem vonható össze. 

5 év garancia 

Bővíthető 

 Biztonságos 

Gyors 

http://moxa.hu/termekek/3/Ipari-Ethernet-infrastruktura
http://moxa.hu/termekek/12/Soros-Ethernet-konverterek--terminal-szerverek
http://moxa.hu/termekek/71/Soros-konverterek
http://moxa.hu/termekek/603/Szeles-hofoktartomanyu-beagyazott-szamitogep
http://moxa.hu/termekek/42/Ipari-wireless-LAN
http://moxa.hu/termekek/42/Ipari-wireless-LAN
http://moxa.hu/termekek/46/Ipari-cellularis--mobil--kommunikacio
http://moxa.hu/termekek/46/Ipari-cellularis--mobil--kommunikacio
http://moxa.hu/termekek/1319/Ethernet-media-konverterek
http://moxa.hu/termekek/36/PCI-Express-soros-kartya
http://moxa.hu/termekek/37/Univerzalis-PCI-soros-kartya
http://moxa.hu/termekek/40/PC-104-soros-kartya
http://moxa.hu/termekek/39/ISA-soros-kartya
http://moxa.hu/termekek/21/Tavoli-I-O-k--mikrokontrollerek
http://www.moxa.hu/

