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Firma Moxa pfiedstavuje dal‰í
novinku v fiadû NportÛ. Jedná
se o Nporty W200x s moÏností
rádiového pfiipojení standardu

802.11g+b do lokální etherne-
tové sítû (WLAN), jejichÏ vel-
kou pfiedností je odolnost vÛãi
vnûj‰ím ru‰iv˘m vlivÛm. Ro-
bustní a vysoce kvalitní zpra-
cování i v˘borná technická
podpora jsou dostateãné záru-
ky dlouhé Ïivotnosti a spoleh-
livosti. Moderní a úãeln˘ de-
sign jen podtrhuje ambice této
fiady na dobrou pozici mezi
konkurenãními v˘robky na na-
‰em i zahraniãním trhu.

Nporty fiady W200x se li‰í
poãtem sériov˘ch rozhraní,
kter˘ udává poslední ãíslovka
v oznaãení. Nport W2001 dis-
ponuje jedním sériov˘m roz-

hraním RS 232/422/485 (lze
konfigurovat podle potfieby).
Nport W2004 má sériové porty
ãtyfii.  Dále jsou Nporty vyba-

veny ethernetov˘m rozhraním
10/100 Mb/s a sériovou konzo-
lí RS 232 pro konfiguraci, kte-
rou lze rovnûÏ provádût pfies
internetov˘ prohlíÏeã na vzdá-
leném PC v Ethernetu. 

Do sítû je lze integrovat dvû-
ma zpÛsoby. První se naz˘vá
Infrastructure Mode pro vytvo-
fiení relace 1:N, kdy jeden
Nport s urãitou IP adresou tvo-
fií pfiístupov˘ bod (Access
Point) a dal‰í jsou nasmûrová-
ny na tento bod. Druh˘ zpÛsob
se jmenuje Ad-hoc Mode a vy-
tváfií relaci 1:1, kdy Nport má
svÛj jedin˘ protûj‰ek. V otevfie-
ném prostoru mají Nporty do-

sah aÏ 300 metrÛ pfii komuni-
kaãní rychlosti 11 Mb/s.

Nporty mohou pracovat v re-
Ïimech TCP klient, TCP server,

UDP mód, anebo se umí chovat
tak, Ïe zafiízení, pfiipojené na
jejich sériov˘ port nûkde v síti,
se jeví jako by bylo pfiipojeno
na COM vzdáleného poãítaãe
(reÏim Real Com). Podporují 
ovladaãe Real COM/TTY pro
operaãní systémy Windows
a Linux, dále SNMP pro moni-
toring a fiízení sítû.

Zabezpeãení pfiená‰en˘ch
dat je vedle standardní ochra-
ny WEP systému pro WLAN

zaji‰tûno také filtrováním IP
adres, moÏností zaheslování
Nportu a pouÏitím kódování
SSH a SSL .

Pr imárními
oblastmi nasaze-
ní NportÛ fiady
W200x jsou prÛ-
myslová automa-
tizace, automati-
zace budov, auto-
matizace dopra-
vy, bezpeãnostní
systémy, systémy
S C A D A - H M I ,
zdravotnictví, vo-
jenské úãely apod.
Tento produkt je
rovnûÏ urãen pro
fie‰ení ‰irokého
spektra komuni-
kaãních úloh, kdy
je potfieba konver-
tovat sériové pro-
tokoly na Ether-
net a naopak.

Firma MOXA nabízí v‰e pro
vytvofiení spolehlivé, bezpeãné
a rychlé komunikaãní sítû, od
sériov˘ch multiportov˘ch karet
aÏ po rychlé inteligentní etherne-
tové pfiepínaãe. U nás je MOXA
zastoupená firmou ELCOM-IPC,
která kromû servisu a technické
podpory nabízí i moÏnost vytvo-
fiení aplikace pfiímo na míru.

Nové NPort–servery řady W200x s technologií Wi-Fi
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