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Tovább bővül a Moxa Modbus-PROFIBUS átjáró 

vadonatúj családja! 

Ipari automatizálási alkalmazások során gyakran kerülünk szembe olyan 

problémákkal, amikor különböző Fieldbus protokollon kommunikáló eszközöket 

kell egymáshoz illesztenünk. A Moxa már évek óta bizonyít a Fieldbus átjáróival, 

melyeket a Com-Forth Kft. partnerei is nagy megelégedéssel használnak 

(Modbus/RTU – Modbus/TCP). 

Novemberi akciónk keretében 25%-os kedvezménnyel* vásárolhatók meg 

egyes Moxa Modbus-PROFIBUS slave gateway-ek (MGate 4101 sorozat) és 

PROFIBUS master – Modbus gateway-ek (MGate 5101 sorozat)! 

 Újdonság a Moxától! 

 MGate 5101-PBM-MN sorozat: Jellemzők és előnyök 

 PROFIBUS és Modbus TCP közötti protokoll konverzió 
 PROFIBUS eszközök automatikus felderítése a könnyű 

konfiguráció érdekében 
 Redundáns DC tápbemenet és relés kimenet támogatása 

 Beágyazott adatcsomag analizáló és hibadiagnosztikai 
alkalmazás 

 Web alapú grafikus felhasználói felület és adat-megjelenítés 

 -40 és 75°C közötti kiterjesztett hőfoktartományban 
működő modell is elérhető (T modellek) 

Termék Leírás Listaár 
Kedvezményes 

ár 

MGate 4101-MB-

PBS-T 

1 portos Modbus - PROFIBUS slave 

gateway, 12-48VDC, -40~75°C 
186 200Ft 139 700Ft 

MGate 4101-MB-

PBS 

1 portos Modbus - PROFIBUS slave 

gateway, 12-48VDC, 0~60°C 
148 800Ft 111 600Ft 

MGate 4101I-MB-

PBS-T 

1 portos Modbus - PROFIBUS slave 

gateway 2 kV leválasztási 

védelemmel, 12-48VDC, -40~75°C 

 

213 200Ft 

 

159 900 Ft 

MGate 4101I-MB-

PBS 

1 portos Modbus - PROFIBUS slave 

gateway 2 kV leválasztási 

védelemmel, 12-48VDC, 0~60°C 

 

175 900Ft 131 900Ft 
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MGate 5101-PBM-

MN-T 

1 portos PROFIBUS master - 

Modbus TCP gateway, 12-48VDC, -

40~75°C 

280 100Ft 210 100Ft 

MGate 5101-PBM-

MN 

1 portos PROFIBUS master - 

Modbus TCP gateway, 12-48VDC, 

0~60°C 

233 400Ft 175 100Ft 

*Áraink forintban, Áfa nélkül értendőek, a kedvezményes áaink 2012.12.07.-ig érvényesek, más 

kedvezményekkel nem vonhatóak össze. 

Windowsos segédprogram az egyszerű telepítés érdekében 

A QuickLink nevű Windowsos 

segédprogram a lehető legegyszerűbbé 

teszi az eszköz konfigurálását. A 

program a soros konzolon keresztül 

csatlakozik az eszközökhöz. A 

QuickLink funkciói lehetővé teszik, 

hogy néhány percen belül elvégezzük a 

beállításokat. Ezen túlmenően a beépített felügyeleti eszköz képes rögzíteni az 

összes adatcsomagot a Modbus eszköz felől, ezzel segítve a hibaelhárítást. 

Redundáns tápellátás 

A hálózati bemenet lehetővé teszi egyszerre két DC áramforrás csatlakoztatását, 

így a folyamatos működés biztosított bármelyik leállása esetén. Ez a magas 

szintű megbízhatóság teszi ezeket a Modbus-Profibus gatewayeket alkalmassá az 

ipari környezetben való alkalmazáshoz. 

Riasztás a Relés kimeneten 

A relés kimeneten információt kaphatunk a hálózati áramforrás állapotáról, ezzel 

is segítséget nyújtva a karbantartáshoz és hibaelhárításhoz. 

 

Bővebb információ:  

http://kampany.moxa.hu/MGate/ 
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