
Moxa ioLogik W5340-HSDPA: a világ első 3G-s 
mikrokontrollere 

 

Főbb jellemzők és előnyök 

 UMTS/HSDPA 850/1900/2100 MHz kapcsolat IPSec/VPN támogatással 

 Megbízható kapcsolat, optimalizálható adatátvitel  

 Egyszerűen használható menü-alapú konfigurálás  

 Rugalmas, Unicode riasztási üzenetek: SMS, email, 

SNMP Trap, TCP, UDP  

 Egy RS-232/422/485 soros port Modbus/RTU – 

Modbus/TCP gateway támogatással 

 Egy Ethernet port további Ethernet I/O-k vagy más 

Ethernetes eszközök, pl. IP kamera illesztéséhez 

 Adatnaplózás SD kártyára akár 14 napig 

 Egyszerű csatlakozás SCADA rendszerekhez 

szabványos Active OPC technológia segítségével 

 Távoli konfigurálási, programozási és firmware 

frissítési lehetőség 

 Windows/WinCE VB/ VC.NET és Linux C API 

 -20 és 70°C közötti működési hőfoktartomány 

A Moxa és a Com-Forth Kft. által bemutatásra kerülő új, 3G-s kommunikációval ellátott 

mikrokontroller, az ioLogik W5340-HSDPA segítségével mobil hálózaton keresztül 

rendkívül egyszerűen és hatékonyan, programozás nélkül lehet kapcsolódni analóg, 

digitális vagy soros és Ethernetes eszközökhöz. Ideális megoldást nyújt olyan 

távfelügyeleti alkalmazásokhoz, ahol nehézkes, illetve túl költséges a kábelezés: pl. 

folyók, szennyvíztelepek, napelem-állomások vagy akár autópályák távfelügyelete. A 

legtöbb helyen külön PLC-t és GPRS modemet használnak ezekhez az alkalmazásokhoz, 

azonban ez költségesebb, általában programozás szükséges a két eszköz illesztéséhez, 

és a két külön eszköz használata miatt a hibakeresés is nehezebb.  

 

Akítv soros tag – Modbus RTU eszközök integrálása SCADA rendszerbe  

http://comforth.hu/proficy_hmi_scada_ifix.shtml


 

A készülék 4 analóg bemenetével, 8 konfigurálható digitális bemenetével vagy 

kimenetével, 2 relés kimenetével, 1 RS-232/422-485 soros portjával, 1 Ethernet 

portjával és a beépített UMTS/HSDPA modemmel lehetővé teszi a különböző 

érzékelőkhöz és mérőeszközökhöz (páratartalom, tartályszint, nyomás, hőmérséklet, 

stb.) való kapcsolódást mobil hálózaton keresztül. A soros port támogatja a Modbus/RTU 

– Modbus/TCP gateway funkciót, az Ethernetes portra pedig még több I/O-t (akár 48 

digitális vagy 24 analóg I/O) fűzhetünk fel, vagy akár egy IP kamerával végezhetünk 

távoli megfigyeléseket, és a SCADA rendszerbe integrálhatjuk az alarmokhoz rendelt 

képeket. 

 

I/O és videó jelek integrálása SCADA rendszerbe 

 

 

Többféle csatlakozási lehetőség a távoli I/O-khoz 

Hagyományos megközelítésben egy központi SCADA rendszer kérdezgeti le a távoli I/O-k 

állapotát szabványos Modbus/TCP protokollon keresztül. A másik lehetőség, hogy a Moxa 

ingyenes aktív OPC szerverével aktív (push) kommunikációt alakítunk ki a SCADA 

rendszerekkel, melynek lényege, hogy az ioLogik nem folyamatos lekérdezéssel, hanem 

esemény-alapon, aktív tag-ekkel küldi el az azonnali I/O állapotokat. Ezzel az aktív 

kommunikációval az I/O válaszok gyorsabbak, mint más OPC szerverek esetében, a 

hálózati forgalom pedig nagymértékben csökkenthető. A szabadalmaztatott “Auto Tag 

Generation” technológia megszabadítja a felhasználókat attól a fejfájástól, amit az IP 

címek, I/O csatornák, valamint az adatformátumok egyesével történő specifikálása okoz. 

A Moxa Active OPC Server segítségével Ön automatikusan és dinamikusan tudja a tag-

eket létrehozni, ami sokkal hatékonyabb, mint a hagyományos OPC szerverekkel.  

http://comforth.hu/proficy_hmi_scada_ifix.shtml
http://comforth.hu/proficy_hmi_scada_ifix.shtml


Szeretné távoli I/O-it IT rendszerekbe integrálni? 

 

A DA-Center egy, az ioLogik termékekhez használható, ingyenesen elérhető szoftver, 

melynek segítségével az I/O állapotok IT rendszerbe való integrálása egyszerűbb, mint 

valaha. A DA-Center az ábrán látható módon a szintén ingyenes Moxa Active OPC 

Serveren keresztül az ioLogik távoli Ethernet I/O-kból gyűjti az adatokat, és konvertálja 

át az I/O állapotokat IT adatbázis- vagy táblázatkezelők által használható formátumba, 

így közvetlenül lehet kapcsolódni Microsoft Excel vagy Access alkalmazásokhoz.  

 

 

Egyszerű csatlakozás IT rendszerekhez (MS Excel, MS Access, MySQL, stb.) 

A DA-Center ezen túlmenően támogat bármilyen ODBC-nek megfelelő adatbázist, mint 

például SQL vagy Oracle, így az Active OPC Server adataihoz ezek az alkalmazások is 

hozzáférhetnek. A felhasználók így képesek az Active OPC Server adataiból naplókat 

készíteni pótlólagos SQL fejlesztés vagy programozás nélkül. Ráadásul a Moxa aktív 

technológiája hatékonyabbá teszi az adatgyűjtést és a naplózást, hiszen csökkenti a 

sávszélességigényt és gyorsabb válaszidőket biztosít. 

A DA-Center segítségével emellett trendeket is meg lehet jeleníteni, melynek 

segítségével a valós idejű és historikus adatokból egyszerűen lehet elemzéseket és 

előrejelzéseket készíteni. 

http://www.moxa.hu/hirek/1604


Az ioLogik W5300 termékcsalád tagjai: 

 

 

Bővebb információhoz kattintson ide, vagy hívjon, írjon, keressen bennünket, 

hogy megismerhesse a Moxa kiváló minőségű, megbízható, innovatív termékeit! 

 
 

Kapcsolat:  
 

Com-Forth Kft. 
Hivatalos Moxa disztribútor 
www.moxa.hu  
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Fax: 06-1-321-3899 
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