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Hálózat pillanatok alatt 

Moxa soros-Wi-Fi átalakító 50% kedvezménnyel 

A MiiNePort család sokoldalú megoldásokat kínál számos ipari alkalmazás 

számára, mint például LED kijelzők, biztonsági/beléptető rendszerek, RFID és 

zöld energia rendszerek. A termékcsalád legújabb tagja a soros-Wi-Fi átalakító. 

MiiNePort W1: Jellemzők és előnyök 

 IEEE 802.11 b/g  kompatibilis 

 AES, WEP 64/128-bit, WPA, WPA2, PSK, 802.11i 

titkosítás támogatása 

 Alacsony energiafelhasználás (1.18W) 

 1 soros port, amely akár 921.6Kbps átvitelre képes 

 1 10/100Mbps Ethernet port 

 HTTPS/SSH támogatása 

 Gyors roaming a megbízható kapcsolat érdekében 

 

Termék Leírás Listaár 
Kedvezményes 

ár 

MiiNePort W1-ST 

4 portos ipari ötsávos 

UMTS/HSPA+ router, 10/100M 

Ethernet, 12-48V DC táplálás 

54 300Ft 27 200Ft 

*Áraink forintban, Áfa nélkül értendőek, a kedvezményes áraink 2012.09.21.-ig érvényesek, más 

kedvezményekkel nem vonhatóak össze. 

A MiiNePort W1 sorozat egy beágyazott soros-WLAN konverter IEEE 802.11 b/g 

kompatibilitással. Számos működési üzemmóddal rendelkezik, amely alkalmassá 

teszi bármilyen beágyazott alkalmazáshoz. Teljes driver támogatás segítségével 

csökkenthetőek a szoftverfejlesztésre fordított erőforrások. 

Sokszorozza meg egy csapásra ipari eszköze funkcióit! 

 

A Moxa idén nyáron bővíti népszerű MiiNePort beágyazott konverter sorozatát, 

melyek immáron nem csupán a soros-Ethernet átalakításra  jelentenek majd 

megoldást, de a soros-vezeték nélküli kommunikációra is. A W1 Starter Kit 

bevezető áron, 50%-os kedvezménnyel vásárolható meg a Com-Forth Kft.-től. 

A MiiNePort eszközök eddig megjelent tagjainak és az új eszköz összehasonlító 

táblája elérhető itt. 

http://comforth.us2.list-manage1.com/track/click?u=682befa49a0665d4d43324abf&id=03767083b0&e=bee875d6dd
http://comforth.us2.list-manage.com/track/click?u=682befa49a0665d4d43324abf&id=33a878e374&e=bee875d6dd
http://comforth.us2.list-manage2.com/track/click?u=682befa49a0665d4d43324abf&id=2d20ee5d08&e=bee875d6dd
http://comforth.us2.list-manage2.com/track/click?u=682befa49a0665d4d43324abf&id=e0c7eedf4c&e=bee875d6dd
http://comforth.us2.list-manage.com/track/click?u=682befa49a0665d4d43324abf&id=9ae424c2ff&e=bee875d6dd
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A MiiNePort W1 eszközt is az eddig megszokott rugalmas felhasználási módok 

jellemzik: kompakt méretű modul, mely számos alkalmazásnak felel meg. 

Innovatív technológia: a NetEZ* technológiával lerövidíthető a gyártási 

folyamat. Felhasználóbarát felépítés: egyszerűen használható funkciókkal 

sokszorozza meg az eszköz értékét. 

*A Moxa által szabadalmaztatott technológia, a NetEZ segítségével az eszköz a 

soros interfészen keresztül is konfigurálható. A MiiNePorttal és a NetEZ-vel szinte 

azonnal, bármilyen standard, soros interfésszel rendelkező eszközhöz Ethernetes 

interfész is csatolható. Egyszerű a használata, minimális az integrációs munka. 

Előnye, hogy a termelési idő drasztikusan lecsökkenhet: közvetlenül a gyártósor 

mellett, egyszerre végezhető több eszköz konfigurálása  az AutoCFG 

segítségével. Az EZPage segítségével testre szabottan történhet a távoli 

eszközök konfigurálása, továbbá lehetséges saját weboldalak beillesztése is a 

MiinePort eszközbe. 

Bővebb információ: 

http://kampany.moxa.hu/MiiNePort/index.htm 
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