
Tudja Ön, mi a kapcsolat a méhek és a Moxa eszközök 

között? A megoldás a ZigBee protokollal működő termék! 

A tavaszi megújulással megérkeztek a legújabb, ZigBee protokollt 

alkalmazó Moxa eszközök.  

A Moxa két új, ZigBee protokollos eszköze bevezető áron, 25%-os 

kedvezménnyel kapható!*  

Miért érdemes az NPort Z2150 és Z3150 használata? 

 IEEE 802.15.4/ZigBee protokoll 

 Hálózati topológiák: háló (MESH), csillag és 

fa 

 Csökkenti a kábelezési költségeket 

 128-bit AES hardveres titkosítás 

 Továbbfejlesztett túlfeszültség védelem a 

soros és táp vonalon 

 Egyszerűen használható konfigurációs 

segédprogram 

 Akár 99 hálózati csomópont támogatása 

 Átjátszóként is használható 

 Két eszköz közötti akár 80 m-es hatótávolság, átjátszással akár 1,5 km  

 

 

Termék Leírás Listaár 

Kedvezményes 

ár 

NPort Z2150 
1 portos soros-ZigBee konverter, 

0-60°C közötti működési 

hőfoktartomány 

45 800Ft 34 400Ft 

NPort Z3150 
1 portos ZigBee-Ethernet 

gateway, 0-60°C közötti 

működési hőfoktartomány 

91 700Ft 68 800Ft 

*Áraink forintban, Áfa nélkül értendőek, a kedvezményes áraink 2012.04.30-ig érvényesek, más 

kedvezménnyel nem vonhatóak össze. 
 Az eszközök elérhetőek kiterjesztett működési hőfoktartománnyal is. 

  



Áttekintés 

Az új, ZigBee protokollos NPort Z2150 és Z3150 eszközöket a soros eszközök 

vezeték nélküli illesztéséhez ajánljuk. A ZigBee protokoll fő felhasználási területei 

többek között az épületautomatizálás, világítástechnika és az ipari szenzor 

hálózatok. Az NPort Z2150 működhet a hálózatban koordinátorként, routerként 

vagy végberendezésként egyaránt. Bármely soros eszköz csatlakoztatható a 

Z2150-hez, amely elvégzi az adattovábbítást a magánhálózaton keresztül. 

Továbbá rendelkezésre áll még egy felhasználóbarát segédprogram is az 

egyszerű konfiguráció érdekében. Az NPort Z3150 eszközt kifejezetten 

koordinátori működésre fejlesztették, és Ethernet interfésszel rendelkezik, 

amellyel a központi számítógéphez csatlakozik. Így a távoli felhasználók nyomon 

követhetik bármelyik ZigBee eszköz állapotát. 

 

Tudta-e, hogy a ZigBee elnevezés a méhek cikkcakkos táncára utal, mellyel 

fontos információkat adnak át a méhkasban maradt társaik számára. A ZigBee 

egy rádiós adatátviteli szabvány, melynek célja kis adatátviteli sebességű és 

hatótávolságú, alacsony fogyasztású, egyszerű hálózati rendszerben működő 

rádiók megalkotása volt. 

Bővebb információ: Ipari vezeték nélküli kommunikáció – elméletben és 

gyakorlatban szeminárium 2012. április 19-én. 

http://comforth.hu/szeminarium/index.shtml 

http://moxa.hu/termekek/1844/NPort-Z2150-sorozat 

http://moxa.hu/termekek/1845/NPort-Z3150-Sorozat 
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