
  

 

 

Ahogyan közeledünk az Ipari IoT (Internet of Things) felé, a hálózati megbízhatóság a 

legfontosabb szempont az automatizálási hálózatokban. A smart hálózati infrastruktúra 

magával hozott rengeteg hálózati eszközt, ahol a hatékony hálózati menedzsment és a 

hálózat megbízhatósága függ az eszköz tartósságától, a kapcsolati redundanciától és az 

informatikai védelemtől. 

Tartsa az automatizálási hálózatát biztonságban - A legjobb ipari tűzfalak a terepi oldalra 

Az informatikai biztonság a legkritikusabb pont a mai ipari informatikában. Szerencsére 

soha nem volt még ennyire könnyű erős hálózati biztonságot elérni szinte bármilyen ipari 

hálózatban. A fejlesztéstől az üzemeltetésig, a Moxa ipari biztonságos routerei/tűzfalai a 

legjobb megoldásnak számítanak a terepi oldal biztonsági zónájának létrehozásához, így 

biztonságban tudni az automatizálási hálózatot a támadásoktól. 

Egyszerű telepítés - Az alhálózati beállítások nélkül fejleszthető a biztonság 

Automatizálásra tervezve - A mérnökök kifejezetten az automatizálási protokollokra szabva 

állíthatják be a tűzfal szűrését, úgy, mint Ethernet/IP, Modbus TCP, EtherCAT, Foundation 

Fieldbus és PROFINET. 

Egyszerű menedzsment - A valós idejű tűzfal eseménynapló átfogó képet ad, a VPN, tűzfal 

vagy DoS eseményekről, figyelmeztetésekről, és történeti analízisről 

Egyszerű beállítások - Az 5 lépéses webes beállítási varázsló segítségével az automatizálási 

mérnökök könnyedén, egyetlen parancs begépelése nélkül konfigurálhatják a routert. 

Nincs hálózatszakadás kockázat - Az EDR sorozat Gigabites teljesítményű ipari biztonsági 

router magas sávszélességet nyújt az adatigényes alkalmazásoknak kompromisszumok 

nélkül. 

Moxa ipari routerek 

EDR-810 sorozat 

 8+2 Gigabit SFP portos multifunkciós eszköz: Tűzfal/NAT/VPN/router/switch 

 Tűzfal gyors automatikus profillal az ipari protokollok számára 

 Modbus TCP csomagvizsgálat és szűrés 

 NAT amely támogatja az N-1, 1-1 kapcsolatot és a port-továbbítást 

 Rugalmasan konfigurálható WAN és LAN portok 

 20 VPN kapcsolat a biztonságos távoli menedzsmentért (VPN modell, mely várhatóan 2013. 

szeptembertől érhető el) 

 -40 és +75°C közötti működési hőmérséklet-tartomány (T modell) 



  

 

 NERC CIP megfelelőség 

EDR-G902 sorozat 

 Router/Firewall/NAT/VPN - minden egyben megoldás 

 VPN security: IPSec, L2TP és PPTP funkciók 

 NERC CIP megfelelés 

 Gigabites kommunikáció (10/100/1000 Ethernet / optikai combo portok) 

 Firewall Quick Automation Profillal Fieldbus protokollokhoz, pl. Profinet, Ethernet/IP, Modbus/TCP, stb. 

 Hálózati cím fordítás (N-to-1, 1-to-1, és port forwarding) 

 Intelligens PolicyCheck és SettingCheck eszközök 

 -40 és 75°C közötti működési hőfoktartomány  (EDR-G902-T) 

EDR-G903 sorozat 

 Router/Firewall//NAT/VPN - minden egyben megoldás 

 Gigabites kommunikáció (10/100/1000 Ethernet / optikai combo portok) 

 WAN redundancia 2 WAN és 1 LAN interfésszel 

 Firewall Quick Automation Profillal Fieldbus protokollokhoz, pl. Profinet, Ethernet/IP, Modbus/TCP, stb. 

 Hálózati cím fordítás (N-to-1, 1-to-1, és port forwarding) 

 Intelligens PolicyCheck és SettingCheck eszközök 

 NERC CIP megfelelés 

 VPN security: IPSec, L2TP és PPTP funkciók 

 -40 és 75°C közötti működési hőfoktartomány (EDR-G903-T)  

20%-os kedvezménnyel megvásárolható Moxa routereink: 

Termék Leírás Listaár Kedvezményes ár 

EDR-810-
2GSFP-T 

Ipari 8+2 Gigabit portos biztonságos router -40-75°C közötti 
kiterjesztett működési hőfoktartomány 

234 900Ft   187 900Ft 

EDR-810-
2GSFP 

Ipari 8+2 Gigabit portos biztonságos router 209 800Ft 167 800Ft 

EDR-810-VPN-
2GSFP-T 

Ipari 8+2 Gigabit portos biztonságos router -40-75°C közötti 
kiterjesztett működési hőfoktartomány  

259 300Ft 207 400Ft 

EDR-810-VPN-
2GSFP 

Ipari 8+2 Gigabit portos biztonságos router 234 900Ft 187 900Ft 

EDR-G902-T 
Ipari gigabites biztonságos router: 1 WAN, Firewall/NAT, 10 
VPN Tunnel -40-75°C közötti kiterjesztett működési 
hőfoktartomány  

333 400Ft 266 700Ft 

EDR-G902 
Ipari gigabites biztonságos router: 1 WAN, Firewall/NAT, 10 
VPN Tunnel 

299 800Ft 239 800Ft 

EDR-G903-T 
Ipari gigabit Firewall/NAT/VPN router, 2 WAN/1 DMZ, 25 VPN 
tunnel -40-75°C közötti kiterjesztett működési 
hőfoktartomány  

429 100Ft 343 300Ft 

EDR-G903 
Ipari gigabit Firewall/NAT/VPN router, 2 WAN/1 DMZ, 25 VPN 
tunnel 

395 900Ft 316 700Ft 

*Az akció 2015.06.21-ig érvényes, más kedvezménnyel nem vonható össze. Áraink forintban, Áfa nélkül 

értendőek. 

 

 

Bővebb információ: 

http://kampany.moxa.hu/Smart_Networks_html/Smart_Networks_html/ 

Árajánlatot kérek: moxa@moxa.hu 
www.moxa.hu  
Tel: 06-1-413-7199  
Fax: 06-1-321-3899  
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