
  

 

Most már bízhat a vezeték nélküli kommunikációban!  

Robusztus kialakítás és folyamatos vezeték nélküli átvitel 

mostoha körülmények között  

A vezeték nélküli LAN (WLAN) és WAN (WWAN) hálózatokat általában jóval 

olcsóbb és gyorsabb telepíteni a vezetékes hálózatoknál, emellett kényelmes 

rugalmasságot nyújtanak olyan ipari alkalmazásoknál, amelyek esetében 

eszközök, járművek folyamatosan mozgásban lehetnek. Azonban az ipari 

alkalmazások vezeték nélküli kommunikációjában előforduló hibák 

veszélyeztethetik akár a személyzet biztonságát is, hiszen egy sérült berendezés 

termelési veszteséget vagy akár teljes leállást és súlyos pénzügyi veszteséget is 

okozhat.  

 

A Moxa ipari IEEE 802.11 vezeték nélküli AP / Bridge / Kliens AWK sorozatot és 

az OnCell ipari IP modem sorozatot kifejezetten ipari alkalmazásokhoz tervezték, 

hogy ellenálljanak a zord környezetnek, a magas elektromágneses 

interferenciának, galvanikus leválasztással a feszültségingadozásnak, valamint 

extrém hőmérséklet esetén is működjenek. Ezek a funkciók olyan fémházban 

kapnak helyet, amely akár IP68-as védettségű, tehát ellenáll a pornak és a 

nedvességnek valamint a rezgésnek, ütéseknek is. Emellett a Moxa minden 

vezeték nélküli eszköze 5 év garanciával, és minden nehézipari tanúsítvánnyal 

rendelkezik, úgy mint az EN 50155 (vasúti alkalmazások) és C1D2/ATEX Zóna 2 

(robbanásveszélyes környezet), annak érdekében, hogy a vezeték nélküli 

telepítések megfeleljenek az ipari szabványoknak. 

Teljes védelem a szélsőséges körülményekre: 

 Tápellátási interferencia 

 Mágneses mezők  

 Tűzveszélyes gázok  

 Szélsőséges hőmérsékletek 

 Páratartalom/ Nedvesség 

 Szálló és szennyező por 

 Rezgések 

 



  

 

Sikertörténet 

Innovatív kommunikációs mód bevezetése a Nyírségvíz Zrt.-nél 

Moxa eszközökkel  

A felhasznált Moxa eszközök: 

 157db OnCell G3111: ipari GSM/GPRS IP modem, RS-232 és Ethernet 

kommunikáció, 12-48V DC táplálás 

 ANT-CQB-AHSM-00-3m: körsugaras GSM/GPRS antenna, 0dBi, 10cm 

magas, mágneses SMA, 3 méteres kábellel 

Miért választották a Moxa OnCell G3111 IP modemet? 

 Kedvező ár/érték arány 

 5 év gyártói garancia 

 Ipari kivitele miatt megbízható működés 

 Közvetlenül csatlakoztatható PLC (RS-232 és Ethernet is) 

 Irányítástechnikai központok kommunikációs elérési ideje és 

üzembiztonsága javítható 

 Elégséges biztonsági szint alakítható ki vele 

 

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

kedvezménnyel* vásárolható meg a Moxa OnCell G3111 eszköz! 

Termék Leírás Listaár 
Kedvezményes 

ár 

OnCell 

G3111 

1 portos négysávos ipari GSM/GPRS IP-

modem, RS-232, DB9 male, 12-48 VDC 
86 600Ft 65 000Ft 

*Áraink forintban, Áfa nélkül értendőek, a kedvezményes áraink 2013.09.30.-ig érvényesek, más 
kedvezményekkel nem vonhatóak össze. 

 

Bővebb információ:  

http://kampany.moxa.hu/awk/Index.html 

http://kampany.moxa.hu/awk_zero_2013/Index.htm 

http://moxa.hu/akciok/1966 
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