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Jak svûtová síÈ a informaãní
technologie dozrávají, nastu-
puje Ethernet jako hlavní pro-
stfiedek propojení prÛmyslové
komunikace a au-
tomatizaãních ap-
likací. UÏivatelé
Ethernetu se tak
pohybují jednak
v pfiíjemném kan-
celáfiském pro-
stfiedí, ale také
v nevlídn˘ch prÛ-
myslov˘ch pro-
vozech. Komerã-
ní komponenty
Ethernetu pfiitom
nejsou vhodné
k pouÏití v prÛ-
myslu, protoÏe
nesplÀují vysoké
nároky na spoleh-
livost a robust-
nost, které jsou
vyÏadovány pfii
jeho nasazení v prÛmyslov˘ch
aplikacích.

Ethernet je v‰ak postupem
ãasu vyuÏíván od vy‰‰ích vrs-
tev fiízení, napfi. vrstvy reali-
zace v˘robního plánu (Plant
Layer), smûrem k niÏ‰ím, napfi.
vrstvû operátorského fiízení
(Control Layer). Je to dáno v˘-
vojem spolehlivosti a robust-
nosti jeho komponentÛ, které
dnes dovolují jeho pouÏití i ve
vrstvû mûfiení a pfiímého fiízení
(Device Layer).

Popi‰me si podrobnûji nûkterá
prÛmyslová fie‰ení spoleãnosti
MOXA Technologies, Inc., která
reagují na poÏadavky zákazníkÛ.

EtherDevice 
Server ED6008 Series
Je to redundantní ethernetov˘
pfiepínaã s osmi komunikaãní-
mi porty vyvinut˘ pro prÛmy-
slové aplikace. Obsahuje vyso-
ce v˘konné pfiepínací zafiízení
zapojené v síti s kruhovou to-
pologií a redundancí, která
zvy‰uje spolehlivost. Pfiepínaã
je navrÏen tak, aby zajistil ne-
pfietrÏit˘ chod fiízené prÛmy-
slové aplikace. K dal‰ím v˘ho-
dám patfií jeho robustní zpra-

cování vhodné do drsného prÛ-
myslového prostfiedí. Spoleã-
nost MOXA nabízí pût variant
pfiepínaãÛ tohoto typu, které se

vzájemnû od se-
be li‰í kombinací
portu pro konek-
tor RJ-45 a SC. 

EDS-SNMP 
OPC Server
Typ softwaru –
EDS-SNMP OPC
Server kombino-
van˘ s pfiepínaãi
ED 6008 Series
poskytuje kom-
pletní vzdálen˘
systém pfienosu
informací a také

nástroje pro správu a monito-
rování stavÛ v síti. Toto fie‰ení
umoÏÀuje kontrolu napájení
a ethernetové sítû z centrálního
místa vybaveného vizualizací fií-
zen˘ch aplikací. Pro instalaci je
potfiebn˘ operaãní systém Win-

dows 2000 s právy administrá-
tora a ethernetová síÈová karta.

EtherDevice Switch 
EDS-308/305 Series
Pod tímto názvem se skr˘vá
rychl˘ ethernetov˘ pfiepínaã
s osmi nebo pûti komunikaãní-
mi porty urãen˘ pro prÛmyslo-
vé aplikace. Tento pfiepínaã po-
skytuje ekonomické fie‰ení pro
pfiipojení k Ethernetu a rychlá
hlá‰ení pomáhající monitorovat
stav sítû. Firma MOXA nabízí
pût variant pfiepínaãÛ s osmi
porty a tfii varianty pfiepínaãÛ
s pûti porty, které se od sebe li-
‰í kombinací portu pro konek-
tor RJ-45 a SC.

Industrial Media 
Converter IMC-101
Industrial Media Converter
IMC-101 je prÛmyslov˘ pfievod-
ník signálu z 10/100BaseT(X)
a konektoru RJ-45 na 100BaseFX
a SC (ST) konektor optického
vlákna. Tento pfievodník fie‰í
problém, na kter˘ naráÏíme pfii
kaÏdém spojení signálov˘ch
tokÛ – pokud má jedna strana
spojení poruchu, druhá strana
to neví, a proto pokraãuje neu-
stále ve vysílání paketÛ. Tento
pfievodník zjistí poruchu ve
spojení a podá o ní informaci. 

Ethernet v průmyslovém prostředí
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