
Moxa MiiNePort E2 

Beágyazott soros-Ethernet szerver 5 év garanciával  

22% kedvezménnyel a 22 éves Com-Forth-tól 

Jellemzők és előnyök 
 

 A jelenlegi legkisebb beágyazott soros-Ethernet 

szerver: 29 x 17 x 12.6mm  

 Rendkívül alacsony áramfelvétel: 140 mA @ 3.3 

VDC vagy 92 mA @ 5 VDC  

 A Moxa második generációs MiiNe SoC-je alapján  

 A NetEZ technológiával az integráció rendkívül 

egyszerű  

 Különböző operációs módok: Real COM, RFC2217, TCP és UDP  

 

 

 

Termék Leírás Listaár Kedvezményes ár 

MiiNePort E2 Beágyazott soros-Ethernet 

szerver TTL eszközökhöz, 

RJ45 csatlakozó nélkül 

10 000 Ft 7 800 Ft 

Áraink forintban, Áfa nélkül értendőek, a kedvezményes áraink 2010. okt. 31.-ig érvényesek. 
 

 
Áttekintés 
 

A MiiNePort E2 egy beágyazott, soros Ethernet-szerver, amelyet kifejezetten olyan 

gyártók számára alakítottak ki, akik minimális befektetéssel, ill. erőfeszítéssel szeretnék 

a gyártott eszközöket Ethernet-hálózati csatlakozással ellátni. A 32 bites ARM 7-

processzorral és 2 MB-Flash-, ill. 4 MB beépített SDRAM-memóriával ellátott MiiNePort E2 

mérete rendkívül kicsi (29 x 17 x 12.6mm), áramfelvétele pedig mindössze 140 mA @ 

3.3 VDC vagy 92 mA @ 5 VDC tápfeszültség esetén. A MiiNePort E1 és E2 eszközök akár 

921.6 Kbps Baudrate-et is támogatnak a nagysebességű soros kommunikációhoz. 

 

 

A NetEZ technológia 
 

A MiiNePort E2 konfigurálásához a NetEZ, a Moxa szabadalmaztatott technológiája 

használható. 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. 

 

EZPower: Ha szeretné változtatni a bemeneti feszültséget, ezt az EZPower funkcióval 

egyszerűen megteheti. A MiiNePort E2-t táplálhatja 3.3 vagy 5 V DC-ről is!  

 



EZPage: Szeretne közvetlen kommunikációt létrehozni a csatlakoztatott soros eszközzel? 

A MiiNePort E2 EZPage funkciójával Java Applet segítségével vizuális weblapot hozhat 

létre a soros eszköz konfigurációjához.  

 

 

 
   

 

 

SCM: A soros hálózati beállításokhoz a MiiNePort egyszerű, soros parancsmódját (SCM, 

Serial Command Mode) lehet alkalmazni.  

 

 

 
   

 

 

 

AutoCFG: A nehézkes és időigényes hálózati konfigurálás helyett az AutoCFG funkció 

már a gyártás alatt lehetővé teszi az automatikus konfigurációt.  

 

 

 
   



MCSC: A MiiNePorttal az MCSC funkció segítségével (Multichannel Serial Communication 

– többcsatornás, soros kommunikáció) kettős kapcsolat és kettős csatorna biztosítható 

multitaszkos alkalmazásokhoz, így az eszköz egyszerre használható szerverként és 

kliensként is.  

 

 

 

  

 
Bővebb információ: http://www.moxa.hu/termekek/1570/MiiNePort-
E2-Series  
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