
  

 

Tartsa távol a túlfeszültséget soros eszközeitől! 

Soros adatvonali túlfeszültség védelem  

Az ipari környezet gyakran hordoz magában 

elektromágneses veszélyforrásokat. Nem csoda, 

hogy  a garanciális javításra visszahozott Moxa 

eszközök meghibásodásának oka az esetek több mint 

90%-ában a soros porton keletkezett túlfeszültség. 

Éppen ezért tudatosan kell megvédeni az ilyen 

feltételek mellett használt eszközöket a károsodástól. 

A túlfeszültség forrásai lehetnek indukciós források 

(pl. villámcsapás) és kapcsolásból származó források 

is (pl. kioldott megszakítók).  A Moxa az ISD sorozat 

eszközeit az IEC 61000-4-5 Level 4, illetve az 

IEC 61643-21 C2 szabványoknak megfelelően teszteli, így bizonyítva, hogy 

ellenállnak a túlfeszültségnek. Ön belépő szintű és speciális szintű túlfeszültség-

védelemmel ellátott eszközök közül választhat a célt és a körülményeket 

figyelembe véve. 

Kérje tanácsunkat, hogy az Ön alkalmazásához milyen szintű túlfeszültség-

védelemre van szükség! 

Előnyök:  

 Plug and play működés 

 Túlfeszültség védelem a soros vonalnak: 

 ISD-1110-T/1130-T: EN 31000-405 Level 4 (védelem 4kV-ig) 

 ISD-1210-T/1230-T: IEC 61643-21 C2 (védelem 20kV-ig) 

 Támogatja az RS-232/422/485 soros kommunikációt 

 Kompakt méret 

 Széles -40 és +85°C közötti működési hőfoktartomány 

 

Az ISD sorozat túlfeszültség védelmi eszközei a soros adatátviteli vonalak védelmére 

hivatottak, hogy megakadályozzák a modemek, fax berendezések, I/O portok, 

terminálok, és egyéb soros átvitelt alkalmazó berendezések károsodását. 

http://comforth.us2.list-manage.com/track/click?u=682befa49a0665d4d43324abf&id=ac9da52a74&e=bee875d6dd


  

 

Az idén 25 éves Com-Forth Kft. májusi akciója keretében 25%-os kedvezménnyel* 

vásárolhatóak meg a Moxa ISD sorozat eszközei! 

Termék Leírás Listaár 
Kedvezményes 

ár 

 

ISD-1110-T 

Belépő szintű túlfeszülstég-védelem RS-232 

portra 4 kV-ig 7 adatvonalra, -40 és 85°C 

közötti működési hőfoktartomány 

19 200Ft 14 400Ft 

ISD-1130-T 

Belépő szintű túlfeszülstég-védelem RS-

422/485 portra 4 kV-ig 4 adatvonalra, -40 
és 85°C közötti működési hőfoktartomány 

 

17 400Ft 13 100Ft 

ISD-1210-T 

4 adatvonalas túlfeszültség-védelem, RS-

232 portra, 20 kV-ig, 40 és 85°C közötti 
működési hőfoktartomány 

 

48 000Ft 36 000Ft 

ISD-1230-T 

4 adatvonalas túlfeszültség-védelem, RS-

422/485 portra, 20 kV-ig, 40 és 85°C 
közötti működési hőfoktartomány 

 

48 000Ft 36 000Ft 

*Áraink forintban, Áfa nélkül értendőek, a kedvezményes áraink 2013.05.31.-ig érvényesek, más 

kedvezményekkel nem vonhatóak össze. 

Bővebb információ:  

http://moxa.hu/termekek/1935/

Soros-port-vedelem 

 

 

Legyen a Com-Forth Kft. vendége az IndustriAutomation kiállításon 2013. május 

28-31. között a Hungexpon! A regisztrációhoz kattintson ide! 

 

 
www.moxa.hu  

moxa@moxa.hu  

Tel: 06-1-413-7199  

Fax: 06-1-321-3899 

 

http://moxa.hu/termekek/1935/Soros-port-vedelem
http://moxa.hu/termekek/1935/Soros-port-vedelem
http://eregistrator.hu/registration.php?ltid=LU&idid=F1&prid=IND13&mode1=K&lngid=hu&c=0&pid=00090647&nuv=1&utm_
http://www.moxa.hu/
mailto:moxa@moxa.hu

