
  

  

Ipari alkalmazáshoz ipari eszközt! 

 

A Com-Forth Kft. elkötelezett aziránt, hogy ipari alkalmazásokhoz ipari kivitelű 

eszközöket használjanak a partnerei, és ebben mindenben támogatja őket: 

technikai támogatással, oktatással, konzultációval, szemináriumok, konferenciák 

megszervezésével, és minden olyan információ átadásával, ami a helyes, 

megalapozott döntéshez szükséges. 

Hogy még vonzóbbá tegyük az ipari eszközök használatát, úgy döntöttünk, hogy 

ez év végéig 28% kedvezménnyel vásárolhatóak meg azok az eszközök, 

amelyeket a legtöbb partnerünk használ ipari kommunikációs 

rendszereihez. 

 

Hogy miért? Azért, hogy most kisebb befektetéssel léphessenek rá az ipari 

eszközök használatához vezető útra. 

Mit kell még tennie? 

1. Írja meg nekünk röviden az alkalmazást, hogy mire szeretné használni; 

2. Küldje el annak a nem ipari kivitelű eszköznek a típusát, amely helyett 
inkább a Moxa terméket választja; 

3. A megrendelésedbe írja bele a jelmondatunkat: "Ipari alkalmazáshoz ipari 
eszközt" 

Eszköz Eszköz leírása 
Árenged- 

mény (%) 
Új ár 

EDS-205A 

5 portos nem menedzselhető ipari Ethernet 

switch redundáns tápbemenettel, fémházas 
kivitellel, IP30-as védettségi szinttel 

28 15 000Ft 

EDS-208A 

8 portos nem menedzselhető ipari Ethernet 
switch redundáns tápbemenettel, fémházas 

kivitellel, IP30-as védettségi szinttel 

28 21 500Ft 

EDS-P206A-
4PoE-T 

6-portos IEEE 802.3af/at PoE+ nem menedzselt 
ipari Ethernet switch kiterjesztett működési 

hőfoktartománnyal 
28 72 900Ft 

EDS-510E-
3GTXSFP-T 

 

7+3G-portos Gigabit menedzselt Ethernet 
switch kiterjesztett működési 

hőfoktartománnyal 

28 212 900Ft 

IKS-6728A-
4GTXSFP-

HV-HV-T 

Moduláris menedzselt Ethernet switch 8 
10/100BaseT(X) porttal, 4 

10/100/1000BaseT(X) vagy 100/1000BaseSFP 
combo porttal, és 2 slottal fast Ethernet 

modulok számára, elülső kábelezés, 2 izolált 
tápbemenet, kiterjesztett működési 

hőfoktartomány 

28 286 500Ft 

ioLogik 
E1242 

Távoli Ethernet I/O - 4 analóg input, 4 digitális 

input, 4 konfigurálható DIO, 2 Ethernet port 
(beépített switch), Modbus/TCP és Aktív OPC 

szerver támogatás 

28 49 900Ft 

http://moxa.hu/termekek/1667/EDS-205A-EDS-208A-sorozat
http://moxa.hu/termekek/1667/EDS-205A-EDS-208A-sorozat
http://moxa.hu/termekek/1557/EDS-P206A-4PoE
http://moxa.hu/termekek/1557/EDS-P206A-4PoE
http://moxa.hu/termekek/1969/EDS-510E-sorozat
http://moxa.hu/termekek/1969/EDS-510E-sorozat
http://moxa.hu/termekek/1840/IKS-6726A-6728A-sorozat
http://moxa.hu/termekek/1840/IKS-6726A-6728A-sorozat
http://moxa.hu/termekek/1840/IKS-6726A-6728A-sorozat
http://moxa.hu/termekek/1334/ioLogik-E1242
http://moxa.hu/termekek/1334/ioLogik-E1242


  

  

MGate 
MB3170I 

1 portos advanced Modbus RTU – Modbus TCP 
átjáró leválasztási védelemmel, keskeny, sínre 
szerelhető kivitel, 2 Ethernet port (beépített 

switch) 

28 69 300Ft 

Nport 5150A 
1-portos soros RS-232/422/485 - Ethernet 

(LAN) átalakító, konverter 
28 28 000Ft 

NPort 
IA5150AI 

 

1-portos soros RS-232/422/485 - Ethernet 
(LAN) átalakító 2kV-ig leválasztási védelemmel, 

1kV-ig túlfeszültség védelemmel a soros és 
Ethernet portokra, valamint a tápbemenetre 

28 69 600Ft 

Uport 1150I 
1 portos RS-232/422/485 USB-soros konverter 

2kV-os leválasztási védelemmel 
28 32 200Ft 

*Áraink forintban, ÁFA nélkül értendőek, az akció a 2016.12.31-ig érvényes, más kedvezménnyel nem vonható össze. 
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http://moxa.hu/termekek/1069/MGate-MB3170--MB3270
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http://moxa.hu/termekek/1046/NPort-5100-sorozat
http://moxa.hu/termekek/1046/NPort-5100-sorozat
http://moxa.hu/termekek/1046/NPort-5100-sorozat
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