
  

 

 

A világ legmélyebb pontjától az űrig - Com-Forth eszközök extrém 

környezetben  

 

A Föld legmélyebb pontján, a Mariana-ároknál  

Mélyebben, mint a Mount Everest magassága, fény nélkül, fagypont közeli 

hőmérsékleten, irdatlan víznyomás mellett - életben tud maradni bármely élőlény 

ilyen mélységben? Ám egy tengeralattjáró szívében, egy mobil Opto 22 SNAP 

PAC rendszer ellenőrizte és monitorozta a több, mint 180 fedélzeti rendszert - 

szenzorokat, tápokat, 3D kamerákat... James Cameron az Opto 22 rendszerén 

ellenőrizte az adatokat, mikor a Mariana-árok mélyére merült 2012-ben, hogy 

választ találjon a kérdéseire. 

 

 

 



  

 

 

A Nemzetközi Űrállomáson 

A Moxa vezeték nélküli access point-jait azért választották ki, mert a zord 

körülmények között is megállják a helyüket, és mi lehet zordabb a világűrnél, 

ahol a hőmérséklet -100°C és +100°C között ingadozik? Az access pointként, 

bridge-ként és kliensként működő Wi-Fi eszközök az állomás pályája miatt 90 

percenként változó hőmérsékletnek vannak kitéve, ezért minden eszköznek 

megfelelően robusztusnak kell lennie.  Miután a NASA több gyártó termékét is 

kielemezte, úgy találta, hogy csak a Moxa eszközök képesek ilyen szélsőséges 

környezetben is megfelelően működni. Feladatuk, hogy biztosítsák a 

zökkenőmentes kommunikációt az állomáson kívül és belül található eszközök 

között. 

 

Hegyeken át 

A Caldecott Tunnel projektet a Contra Costa Transportation Authority vezette 

le, melynek igazgatója, Randy Iwasaki elmondta, hogy a kommunikációs 

technológia hogyan segíti a biztonságosabb és gördülékeny forgalmat 

Kaliforniában. “Az Industrial Internet of Things valóban forradalmasította a 

módját, ahogy a közlekedésre gondolunk. Mi figyeljük a torlódásokat, így rengeteg 

adat áramlik be hozzánk, hogy meg tudjuk jósolni, merre mennek az emberek.” A 

Moxa szállította az összes kommunikációs eszközt az alagút projekthez, a 

központi vezérlő teremhez és a biztonsági rendszerekhez is. 

 

 

A levegőben 

A világ legmagasabb óriáskerék Guinness rekordjának megdöntése volt a cél: a 

High Roller utasai 30 percig gyönyörködhetnek Las Vegasban a magasból. Az 



  

 

utasok a kabinokban elhelyezett képernyőkön kísérhetik figyelemmel, hogy a 

360°-os kilátás mely szeleténél járnak. Az IP-alapú kommunikációs infrastruktúra 

lehetővé teszi az ellenőrzést és veszély esetén a rendszerek elérését az operátorok 

számára a központi vezérlő teremből, így a legmagasabb szintű üzemi 

megbízhatóságot és biztonságos utazást elérve. A kommunikációs eszközöket és 

a szolgáltatásokat a Moxa szállította. 

 

 

 

Bővebb információ:  

http://us2.campaign-archive1.com/?u=682befa49a0665d4d43324abf&id=1fb836e03f&e= 

 

 

info@comforth.hu 

Tel: 06-1-413-7199  

Fax: 06-1-321-3899  
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