
  

 

Hogyan lehet non-stop adatot szolgáltatni fokozott 

informatikai biztonság telepítése esetén?  

Az IT és az ipari automatizálási hálózat konvergenciája nem csupán új 

lehetőséget teremt a termelékenység növelésére, hanem megerősíti a védelmet 

a férgek és a vírusok ellen. Egyetlen eszközbe integrálják a biztonságot és a 

hálózati funkcionalitást, ezáltal csökkennek a telepítési költségek. Továbbá 

kevesebb energia is elegendő az eszköz táplálásához, kisebb helyen is elfér, és 

azonos árban van egy tipikus menedzselt switch árával. 

 

Teljes védelem a szélsőséges körülményekre: 

 Akár 500Mbps átvitel, gyors, valós 

idejű kommunikáció  

 VPN/Tűzfal/NAT a terepi 

eszközökhöz történő biztonságos 

távoli hozzáférésért 

 Beépített PacketGuard™ funkcióval, 

amely mély csomagvizsgálatot végez 

a Modbus TCP protokollon 

 Átfogó megoldások, beleértve az 

EDR-810-at, amely egy multiportos 

biztonsági router L2 funkciókkal 

 

Az idén 25 éves Com-Forth Kft. meghosszabbított októberi akciója keretében 25%-os 

kedvezménnyel* vásárolható meg a Moxa EDR-810 eszköz! 

Termék Leírás Listaár 
Kedvezményes 

ár 

EDR-810-

2GSFP 

Ipari biztonsági router switch 8 

10/100BaseT(X) porttal, 2 1000BaseSFP 

slottal, 1 WAN, Firewall/NAT, -10-60°C 

206 300Ft 154 700Ft 

EDR-810-

2GSFP-T 

Ipari biztonsági router switch 8 

10/100BaseT(X) porttal, 2 1000BaseSFP 

slottal, 1 WAN, Firewall/NAT, -40-75°C 

230 600Ft 173 000Ft 



  

 

EDR-810-

VPN-2GSFP 

Ipari biztonsági router switch 8 

10/100BaseT(X) porttal, 2 1000BaseSFP 

slottal, 1 WAN, Firewall/NAT, -10-60°C 

230 600Ft 173 000Ft 

EDR-810-

VPN-2GSFP-

T 

Ipari biztonsági router switch 8 

10/100BaseT(X) porttal, 2 1000BaseSFP 

slottal, 1 WAN, Firewall/NAT, -40-75°C 

254 900Ft 191 200Ft 

*Áraink forintban, Áfa nélkül értendőek, a kedvezményes áraink 2013.11.29.-ig érvényesek, más 
kedvezményekkel nem vonhatóak össze. 

Ha szeretne még többet megtudni többek között a Modbus protokollról, ezúton 

meghívjuk a Moxa és az idén 25 éves Com-Forth Kft. (hivatalos Moxa 

disztribútor) közös szemináriumára, melynek során áttekintjük az ipari 

automatizálás legújabb trendjeit, különös tekintettel a különböző automatizálási 

protokollok (pl. Modbus, PROFIBUS, PROFINET, Ethernet/IP) közötti konverzióra. 

Két ipari protokoll egymáshoz illesztése nem mindig kézenfekvő, így ennek a 

napnak a jelentős részében a Moxa gateway-ek felhasználási lehetőségeire és 

szabadalmaztatott technológiáira helyezzük a hangsúlyt. A szeminárium végén 

pedig egy rövid áttekintést adunk a gyártó legújabb fejlesztéseiről is. 
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