
  

 

 

A Moxa robusztus minőségbiztosítási rendszere  

A maximális minőségre tanúsítva - Globális elismerés 

A 28 éves ipari tapasztalattal rendelkező Moxa világszerte több, mint 30 millió 

csatlakoztatott eszközzel, 70 országban éri el az ügyfeleket. A Moxa a megbízható ipari 

kommunikációs infrastruktúra segítségével maradandó üzleti értéket szállít az ipar 

számára. Elkötelezett a folyamatos minőségfejlesztés iránt, követi a legszigorúbb 

nemzetközi szabványokat, mint az ISO 9001, ISO 14001 és az IRIS. 

Hosszú élettartam, alacsony életciklus költség és egyszerű karbantartás 

A világ egyik vezető ipari hálózat, számítástechnika és automatizálási termék szállítójaként 

a Moxa tisztában van a magas színvonallal, amit egy mostoha ipari körülmények között 

üzemelő küldetéskritikus eszköznek biztosítani kell.  

Optimalizált rendszer- és üzembiztonság 

Az optimalizált minőség garantált az átfogó 

terméktámogatáson keresztül, amely már a 

fejlesztési szakaszban elkezdődik, és 

végigkíséri a terméket egészen a gyártáson át 

a típus elavulásáig. 

 

Az IRIS tanúsított menedzsment rendszer bevezetése megnöveli a professzionalizmust a 

hosszú távú projektekben. Azok az ügyfelek, akik ezeket a termékeket használják, minden 

előnyét élvezik a megbízhatóságnak, a hosszú élettartamnak, az alacsony életciklus 

költségeknek és az egyszerű karbantartásnak. 

 

Hosszabb élettartam és alacsonyabb 

életciklus költségek 

A hosszú élettartamot az elavulási 

menedzsment módja biztosítja. A Moxa 

proaktív stratégiát folytat már a tervezés 

folyamán is, végig a teljes életciklus alatt, és 

akár a tervezés felülvizsgálatával is próbálja 

csökkenteni a termék öregedés által okozott 

hatásokat, amely többletköltséget okozhatna 

a fogyasztó számára. 

 A magas minőség fenntartása az IRIS RAMS segítségével 

A kiváló minőség az IRIS RAMS (Reliability, Availability, Maintainability, 

Safety - megbízhatóság, rendelkezésre állás, fenntarthatóság, biztonság) 

modellel érthető el, amely az EN 50126-on alapul, amely egy fejlesztésre, 

ellenőrzése, hitelesítésre és termék gyártásra vonatkozó előírás. 

 



  

 

Számos iparág specifikus szabványnak megfelelünk 

A Moxa sokféle megoldást nyújt a különböző iparágaknak, amelyek mind megfelelnek az 

adott iparág fontos szabványainak. A Moxa mindig vezető szerepet vállalt a vertikális ipari 

megoldások fejlesztésében: interoperabilitás, megbízhatóság és környezeti alkalmasság. 

A Moxa specifikus megoldásokat épít az iparágban bevált szabványok alapján, amely 

garantálja a megbízható működést a legzordabb környezetben is.  

20%-os kedvezménnyel megvásárolható TOP 10 ATEX tanúsítvánnyal rendelkező 

Moxa eszközeink: 

Termék Leírás Listaár Kedvezményes ár 

NPort 
IA5450AI-T 

4 portos RS-232/422/485 konverter 2 kV leválasztás, 
10/100MBaseT(X),-40-75°C közötti kiterjesztett 

működési hőfoktartomány 

236 500Ft   189 200Ft 

NPort 
IA5450AI 

4 portos RS-232/422/485 konverter 2 kV leválasztás, 
10/100MBaseT(X) 

189 600Ft 151 700Ft 

MGate 
MB3170 

1 portos RS-232/422/485 advanced Modbus átjáró 81 900Ft 65 500Ft 

MGate 
MB3270 

2 portos RS-232/422/485 advanced Modbus átjáró 152 300Ft 121 800Ft 

MGate 5101-
PBM-MN 

1 portos PROFIBUS master - Modbus TCP átjáró 245 200Ft 196 200Ft 

EDS-205A 5 portos nem menedzselhető Ethernet switch 22 900Ft 18 300Ft 

EDS-208A 8 portos nem menedzselhető Ethernet switch 34 900Ft 27 900Ft 

EDS-405A-T 

5 portos belépő szintű menedzselt Ethernet switch, -

40-75°C közötti kiterjesztett működési 

hőfoktartomány 

100 200Ft 80 200Ft 

AWK-3131-
EU 

Ipari IEEE 802.11a/b/g/n vezeték nélküli 
AP/bridge/client 

293 800Ft 235 000Ft 

EXPC-1319-
STS-W7E 

Ventilátor nélküli robusztus, Zone 2 minősítésű 19" 

1000 nit fényerejű LCD panel számítógép 
érintőképernyővel 

2 279 
600Ft 

1 823 700Ft 

*Az akció 2015.05.17-ig érvényes, más kedvezménnyel nem vonható össze. Áraink forintban, Áfa nélkül 

értendőek. 

Bővebb információ: 

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

Az ISO 9001:2008 és az IRIS összehasonlítása 

Az UNIFE (Union of the European Railway Industries) létrehozta az IRIS tanúsítványt, amely egyesíti 

az ISO 9001 széles körben elterjedt általános minőségi és szigorú technológiai követelményeit a 

vasúti ipar elvárásaival. 

Az IRIS jelentősen nagyobb horderejű, mint az ISO 9001 szabvány, tekintve az ügyfelek magas 

szintű bevonását. Az IRIS lefedi a projektek teljes időtartamát a felmérési szakasztól kezdve, a 

fejlesztési szakasz menedzsmentjén át a gyártásig, a telepítésig és az utólagos terméktámogatásig. 
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