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Produkty firmy MOXA asi není
potfiebné na‰í odborné vefiej-
nosti ‰iroce pfiedstavovat. Díky
sv˘m nesporn˘m kvalitám opro-
ti konkurenãním v˘robkÛm, kte-
ré pfievy‰ují nejen
spolehlivostí, mo-
derním designem,
kvalitou zpraco-
vání, ale také v˘-
bornou technickou
podporou a bez-
konkurenãní cenou,
jsou tyto produkty
s velkou oblibou
nasazovány do stá-
le se zvy‰ujícího
poãtu aplikací po
celém svûtû.

Firma MOXA
ve‰la do povûdomí
sv˘ch zákazníkÛ v˘-
robou multiporto-
v˘ch karet a komu-
nikaãních pfievod-
níkÛ vãetnû modu-
lÛ pro napojení sériov˘ch zafií-
zení na Ethernet. V loÀském roce
pfiedstavila také komplexní fie‰e-
ní pro komunikaci po Ethernetu
v prÛmyslu, a to v podobû prÛ-
myslov˘ch switchÛ a média-
konvertorÛ. 

Letos firma roz‰ífiila svÛj
sortiment, kromû nov˘ch fiad
ethernetov˘ch switchÛ a NportÛ,
také o novinky – síÈové video-

servery s oznaãením Vport a uni-
verzální komunikátory.

V tomto ãlánku bychom rá-
di pfiedstavili univerzální ko-
munikátory fiady UC-7400. Ten-

to produkt je urãen pro fie‰ení
‰irokého spektra komunikaã-
ních úloh, kdy je potfieba nej-
rÛznûj‰ím zpÛsobem konverto-
vat protokoly a datová média,
ale nejen to – díky svému v˘-
konu a technickému i softwa-
rovému fie‰ení umoÏÀuje nasa-
zení v roli ústfiedny pro sbûr
a archivaci dat ãi lokální fiízení
technologie.

Komunikátory této fiady jsou
vybaveny osmi sériov˘mi por-
ty RS-232/422/485 (lze nakon-
figurovat podle potfieby), dvûma
porty 10/100 Mb/s Ethernet,

dvûma porty USB 
2.0 pro externí roz-
‰ífiení, jedním klient-
sk˘m portem USB 1.1, 
rozhraními PCMCIA
a CompactFlash pro
flash disk. Do roz-
hraní PCMCIA lze
zasunout kartu pro
komunikaci v síti
WLAN. Programovat
a konfigurovat ko-
munikátor lze pfies
sériovou konzoli
RS-232 nebo jedno
ze dvou etherneto-
v˘ch rozhraní. Lo-
kální nastavení lze
také provádût pûti
funkãními tlaãítky
pod displejem LCD

s rozli‰ením 160×64 bodÛ.
Displej umoÏÀuje zobrazení
osmi fiádkÛ po ‰estnácti zna-
cích. Poskytuje tak pfiíjemné
uÏivatelské rozhraní pro mo-
nitoring, konfiguraci a fie‰ení
problémÛ v komunikaci. Ko-
munikátor obsahuje procesor
Intel Xscale IXP-422, 266 MHz,
pamûÈ SDRAM 128 MB a flash
disk 32 MB.

V˘konn˘ procesor a dva
10/100M LAN-porty umoÏní
vyuÏít komunikátor i pro apli-
kace, které vyÏadují redundant-
ní síÈové propojení. Díky absen-
ci rotujících ãástí (napfi. ventilá-
toru, HDD), robustnímu zpraco-
vání, velkému rozsahu pracov-
ních teplot (od –20 do 60 °C)
a montáÏi na DIN-li‰tu je vhod-
n˘ i pro nasazení do tvrd˘ch
podmínek v prÛmyslu.

Jako jádro operaãního systé-
mu je pouÏit MontaVista embed-
ded Linux 2.4.18. Systém soubo-
rÛ lze zvolit mezi JFFS2, FAT
nebo Ext2. S nainstalovan˘m 
apache server démonem mÛÏe
UC-7400 pracovat jako embed-
ded Web server pro webové apli-
kace. V budoucnosti bude uvol-
nûna verze s OS MS Windows
CE.Net a pracuje se na imple-
mentaci Java engine, coÏ pfiispû-
je k roz‰ífiení oblíbenosti tohoto
produktu mezi v˘vojáfie pracují-
cí i na tûchto platformách.

Hlavními oblastmi nasazení
univerzálních komunikátorÛ fia-
dy UC-7400 jsou prÛmyslová
automatizace, automatizace bu-
dov, automatizace dopravy, bez-
peãnostní systémy, SCADA sys-
témy, zdravotnictví apod.
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