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Informační systém 
pro cestující s průmyslovými 
mediakonvertory Moxa
Informační systém pro cestující (Passenger Information System - PIS) poskytuje 
pasažérům informace o stavu přepravy v reálném čase tak, aby si mohli lépe 
naplánovat svou cestu. Tyto informace obvykle zahrnují předpokládané časy příjezdů 
a odjezdů jednotlivých spojů. Hlavním jeho cílem je zvýšit spokojenost cestujících.

V PIS hrají důležitou roli mediakonvertory, 
neboť síťová zařízení ve vozidlech vyžadují 
přenos dat prostřednictvím bezdrátových 
přístupových bodů (AP) umístěných po-
dél kolejových tras do dispečinku. Optický 
mediakonvertor umožňuje připojení velmi 
vzdálených zařízení do dispečinku pro-
střednictvím optických kabelů.

Požadavky na systém
• Velká hustota portů v mediakonver-

torech umístěných v dispečinku pro 
připojení vzdálených bezdrátových 

přístupových bodů s vlastním samostat-
ným mediakonvertorem.

• Ethernetové mediakonvertory instalo-
vané ve vzdálených lokalitách nepotře-
bují jen komunikovat s bezdrátovými 
AP, ale také pracovat v nepříznivých 
podmínkách. U těchto mediakonverto-
rů je proto nutné bezventilátorové chla-
zení a široký rozsah provozních teplot 
odpovídající klimatickým podmínkám 

 v místě instalace.
• Zpoždění přenosu dat musí být u všech 

mediakonvertorů co nejmenší pro 

Obr. 1 Architektura PIS 
systému
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zajištění rychlé aktualizace informací 
 v PIS systému.
• Všechny mediakonvertory musí podpo-

rovat SNMP protokol, aby bylo možné 
průběžně monitorovat stav linkových 
portů a napájení a co nejrychleji reago-
vat na případný problém.

• Funkce Link Loss Forwarding pro snad-
né a levné monitorování stavu síťových 
linek, díky fyzickému vypínání nefunkč-
ních linek na mediakonvertoru.

Flexibilní modulární řešení
Modulární řešení mediakonvertorů Moxa 
nabízí systémovým integrátorům větší flexi-
bilitu. Tyto mediakonvertory jsou vhodné pro 
dispečinky i vzdálené lokality. Díky modulár-
nímu řešení je integrace různých typů konco-
vých zařízení velmi snadná. K dispozici jsou 
optické mediakonvertory pro různé standar-
dy optického ethernetu stejně tak jako pro 
optický přenos sériové linky v závislosti na 
potřebách konkrétního koncového zařízení.

Vzdálené monitorování 
pro rychlý servis
Úspěšnost každého provozu závisí na jeho 
schopnosti snížit prostoje. Medikaonverto-
ry řady TRC-2190 podporují protokol SNMP 
v1/v2c/v3, který monitoruje stav komuni-
kačních linek a napájení a snižuje nároky 
na údržbu. Posílá také správcům sítě zprávy  
o abnormálních událostech, jako jsou vý-
padky napájení nebo ztráty spojení, což po-
máhá údržbě rychle identifikovat problém  
s cílem maximalizovat dobu provozu.

Robustní design pro extrémní 
spolehlivost
Mediakonvertory Moxa mají bezventiláto-
rové chlazení vhodné pro použití v průmy-
slových podmínkách vzdálených neklima-
tizovaných rozvaděčů. Díky této vlastnosti 
se jedná o spolehlivé produkty pro nepří-
znivá prostředí, neboť není nutné investo-
vat do pravidelných výměn mechanických 
komponent. I přesto mají mediakonvertory 

Moxa široký rozsah provozních teplot nut-
ný pro nepříznivé klimatické poměry.

Oznámení o provozních 
událostech
Ethernetové mediakonvertory Moxa jsou 
vybaveny alarmovými funkcemi, které  
v reálném čase upozorňují provozovate-
le v dispečinku na kritické a mimořádné 
události. Tyto mediakonvertory instalova-
né ve vzdálených lokalitách nejen posílají  
do dispečinku informaci o stavu spojení  
ve formě SNMP trapu, ale také upozorňují 
na další definované provozní stavy.

Řada TRC-2190
Šasi pro montáž do RACK skříní 
pro moduly NRack System™
• 19“ šasi pro skříně a rozvaděče
• 18 slotů pro aplikace s požadavky 
 na velkou hustotu portů
• Podpora dvou redundantních 

napájecích zdrojů
• Bezventilátorové šasi snižuje náklady 
 na servis
• Snadná správa díky SNMP protokolu 
 a webové konzole
• Rozsah provozních teplot -20 až 55°C

Řada CSM-400
Zásuvné moduly mediakonvertorů  
10/100BaseT(X) / 100BaseFX pro NRack 
System™
• Funkce LFP (Link Fault Pass-through) 
 a FEF (Far End Fault) pro rychlou detekci 

přerušených linek
• Provozní režimy store-and-forward 
 a passthrough
• Funkce autonegotiation pro 

automatické nastavení rychlosti 
 a duplexu
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• Podpora OAM protokolu dle IEEE 
802.3AH OAM

• Plug and Play
• Hot-swap
• Vzdálená správa
• Podpora WDM modulů

Řada TCF-142-RM
Zásuvné moduly pro NRack System™ 
pro konverzi sériových rozhraní 
RS-232/422/485 na optiku
• Prodloužení linek RS-232/422/485 až na:
• 40 km se single-mode vláknem
• 5 km s multi-mode vláknem
• Nastavitelné pull-high/low rezistory 
 1 kOhm nebo 150 kOhm
• Podpora topologií “Ring” a “Point-to-Point”

Řada ME-10-T
1-slotové šasi pro mediakonvertorové 
moduly
• Dva redundantní napájecí vstupy
• Velký rozsah provozních teplot -40 až 

75°C pro nepříznivé provozní podmínky
• Alarmový reléový výstup

Dodavatelem průmyslových mediakonver-
torů pro sériovou linku a ethernet, průmys-
lových switchů a dalších prvků pro průmy-
slový ethernet, včetně prvků pro optické 
a bezdrátové sítě, průmyslových počítačů, 
vstupně výstupních a řídicích systémů a 
komunikačních převodníků je společnost 
ELVAC a.s. Podrobnější informace najdete 
na internetových stránkách www.moxa.cz. 

ELVAC a.s.
Hasičská 53, 700 30 Ostrava

Tel.: +420 597 407 100
E-mail: moxa@moxa.cz

www.moxa.cz
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Systémy pro chytrou železniční dopravu

Zařízení pro palubní a traťové systémy

ź Ethernetové přepínače pro ETBN sítě dle IEC 61375-2-5

ź IP kamery

ź Bezdrátové prvky

ź Počítače a datová úložiště

ź I/O jednotky

ź Komunikační převodníky

Certifikace EN50155, IRIS

Bezdrátový přenos HSPA/GPRSź
Vlastní inteligence s Click&Go Plus řídicí logikouź
Aktivní aktualizace dat na MX-AOPC UA Serveruź
Automatické doplnění chybějících dat po ztrátě spojeníź
Integrovaný 4-portový switch pro připojení dalších zařízeníź
Rozšiřující port pro připojení doplňkových I/O modulůź
Sériový port RS-232/422/485 pro připojení dalších sériových zařízeníź
Rozsah provozních teplot -30 až 70°Cź

ELVAC a.s.

Hasičská 53, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

Tel.: 597 407 320-5 | Fax: 597 407 102

moxa@moxa.cz
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