
DA-Center: egy híd a távoli I/O-k és a központi IT adatbázisok között 
 

A Moxa és a Com-Forth Kft. ezúton mutatja be az ingyenesen elérhető DA-Center 

szoftvert, 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.  

 

 

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. 



Miért érdemes az ioLogik E1200 Ethernet I/O-kat választani? 

2-portos beépített Ethernet switch segítségével daisy-chain topológia 

hozható létre, ennek 3 fő előnye:  

1. A rendszer egyszerűen bővíthető - pótlólagos Ethernet switch használata nélkül - 

további ioLogik, vagy más Etherneten kommunikáló eszközzel.  

2. A klasszikus csillag topológiával összehasonlítva a kábelezési költségek 

nagymértékben csökkenthetők, hiszen nem szükséges minden ioLogiknak a 

központhoz csatlakozni. 

3. Bizonyos esetekben az adatátviteli távolság korlátai is áthidalhatók, hiszen az 

Ethernet 100m-es korlátja miatt sokan az RS-485-ös adatátvitelt részesítik 

előnyben. 

Többféle csatlakozási lehetőség  

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

állapotát szabványos Modbus/TCP protokollon keresztül. Az alapértelmezett fix 

Modbus/TCP címet kivéve az ioLogik E1200-ban Ön definiálhatja a be- és kimeneti 

csatornák, számlálók stb. Modbus/TCP kezdőcímeit és regiszter típusait. Emellett az 

MXIO (.NET) library segítségével az egyéni szoftver alkalmazásokhoz is egyszerűen lehet 

integrálni az ioLogik eszközöket.  

 



Ingyenes „push”-alapú aktív OPC szerver 

A Moxa ingyenes aktív OPC szerverével az ioLogik aktív (push) kommunikációra képes a 

SCADA rendszerekkel, melynek lényege, hogy 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 pedig megszabadítja a felhasználókat attól a fejfájástól, amit az 

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

okoz.  

További előnyök: 

 Modbus/TCP támogatás  

 Peer-to-Peer funkció 

 Kiterjesztett működési hőfoktartomány (-40 és 75°C között) - opcionális 

Ön az alábbi távoli Ethernet I/O eszközök közül választhat: 

Termék Leírás 

ioLogik E1210 Távoli Ethernet I/O, 16DI, 2-portos switch 

ioLogik E1211 Távoli Ethernet I/O, 16DO, 2-portos switch 

ioLogik E1212 Távoli Ethernet I/O, 8DI/8DIO, 2-portos switch 

ioLogik E1214 Távoli Ethernet I/O, 6DI, 6 relé, 2-portos switch 

ioLogik E1240 Távoli Ethernet I/O, 8AI, 2-portos switch 

ioLogik E1241 Távoli Ethernet I/O, 4AO, 2-portos switch 

ioLogik E1242 Távoli Ethernet I/O, 4AI, 4DI és 4 konfigurálható DI/O, 2-portos switch 

ioLogik E1260 Távoli Ethernet I/O, 6RTD (PT-100, stb.) bemenet, 2-portos switch 

ioLogik E1262 Távoli Ethernet I/O, 8TC (hőelem bemenet), 2-portos switch 

Bővebb információ: 

COM-FORTH Kft. – Hivatalos Moxa disztribútor 

www.moxa.hu  

moxa@moxa.hu  

Tel: 06-1-413-7199 

http://www.moxa.hu/
mailto:moxa@moxa.hu

