
  

 

 

RS-485 hálózat telepítése egyetlen lépésben 

Az nem titok, hogy az RS-485 terepi eszközök telepítése és konfigurálása elég unalmas és 

frusztráló. Az RS-485 soros kommunikációs szabvány lehetővé teszi több eszköz 

csatlakoztatását azonos adatvonalra, támogatja a peer-to-peer kommunikációt akár 1200 

méteren, azonban a fel- és lehúzó ellenállásokat  próbálgatásos módszerrel, manuálisan 

szükséges  beállítani. Amíg meg nem találja a megfelelő beállítást, számtalan 

hibalehetőséget kell kivizsgálnia az RS-485 hálózatban. A próbálgatásos módszer helyett 

nem lenne jobb, ha egy lépésben tudna hibát elhárítani és konfigurálni az RS-485 

hálózaton? 

Több mint 25 éves tapasztalatunk alapján a soros kommunikációs termékek és 

hálózatok piacán, bízunk benne, hogy a Moxa Intelligens RS-485 technológiája megoldja a 

felhasználók legtöbb felmerülő problémáját. Abban az esetben, ha az RS-485 hálózat nem 

hangolható automatikusan, a rendszer lépéseket javasol a helyzet orvosolására. (Egyes 

eszközök májusban akciósak, lásd lentebb.) 

A Moxa Intelligens RS-485 

technológiája 

A Moxa új RS-485 technológiája egy 

felhasználóbarát felületet nyújt, amely 

megkönnyíti az RS-485 hálózat beállítását. Ez a 

technológia 2 alapvető funkcióval rendelkezik: 

1. Egy kattintásos telepítés 

Az „Auto-Tuning” gomb lenyomásával a 

rendszer automatikusan felismeri az RS-485 

busz állapotát, majd beállítja a lezárásokat, 

illetve a fel- és lehúzó ellenállásokat a megfelelő 

értékekre. 

2. Egy kattintásos hibaelhárítás 

A „Start Diagnostic” gomb lenyomásával a hálózatban észlelt hiba megjelenik egy 

állapottáblázatban, amely jelzi az ajánlott további lépéseket a helyreállítás érdekében. 

A teljes szakcikk elérhető itt.  

http://kampany.moxa.hu/rs-485%20white_cikk_m%e1jus.pdf


  

 

 

 

Májusi akciónk keretében a következő eszközök 20%-os kedvezménnyel vásárolhatók 

meg: 

Termék Leírás Listaár Kedvezményes ár 

CP-134EL-A-I-

DB25M 
4 Port PCIe Board, w/ DB25M Cable, low 

profile, RS-422/485, w/ Surge, w/ Isolation 
93 600Ft    74 900Ft 

CP-134EL-A-I-

DB9M 
4 Port PCIe Board, w/ DB9M Cable, low 

profile, RS-422/485, w/ Surge, w/ Isolation 
93 600Ft 74 900Ft 

CP-134EL-A-I 

w/o cable 
Port PCIe Board, w/ o Cable, low profile, RS-

422/485, w/ Surge, w/ Isolation 
90 600Ft 72 700Ft 

CP-138E-A-I 

w/o cable 
8 Port PCIe Board, w/o Cable, RS-422/485, 

w/ Surge , w/ Isolation  
164 700Ft 131 800Ft 

CP-118E-A-I 

w/o cable 
8 Port PCIe Board, w/o Cable, RS-

232/422/485, w/ Surge , w/ Isolation  
198 100Ft 158 500Ft 

CP-116E-A 

w/o cable 
16 Port PCIe Board, w/o Cable, RS-

232/422/485, w/ Surge  
180 700Ft 144 600Ft 

Az akció 2014.05.31-ig érvényes, más kedvezménnyel nem vonható össze. Áraink forintban, Áfa nélkül 

értendőek. 

 

Legyen a Com-Forth vendége!  

Ingyenes meghívó! 

 

Bővebb információ:  

http://kampany.moxa.hu/Intelligens_RS-485/ 

szakcikk 

 

moxa@moxa.hu 

www.moxa.hu  

Tel: 06-1-413-7199  

Fax: 06-1-321-3899  
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