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Velmi ãasto se na stránkách ST
objevuje oznaãení Moxa ve spo-
jení s prÛmyslov˘m Ethernetem.
Cílem tohoto ãlánku je vzájem-
nou souvislost ãtenáfii objasnit. 

Firma Moxa ve‰la do povûdo-
mí zákazníkÛ v˘robou prÛmy-
slov˘ch komunikaãních prvkÛ
jiÏ pfied patnácti lety. Zprvu se
jednalo pfieváÏnû o sériovou ko-
munikaci. V posledních letech
v‰ak dospûl v˘voj do fáze, kdy
zdokonalováním technologií v˘-
roby a v˘voje se pfiesouvá Ether-
net z oblasti fiídicích systémÛ aÏ
na úroveÀ koncov˘ch zafiízení.
Firma Moxa tento trend podpo-
ruje a podílí se na nûm. Vyvíjí
zafiízení typu Ethernet to Ether-
net a Serial to Ethernet. Tato za-
fiízení jiÏ existují fiadu let, ale
dfiíve byla umístûna v klimatizo-
vané místnosti ãi v kanceláfii
a nemusela odolávat vlivÛm, se
kter˘mi se setkáváme v prÛmy-
slov˘ch halách, továrnách a v ob-
lastech energetiky a dopravy. Tak
zaãal vznikat prÛmyslov˘ Ether-
net (Ethernet pouÏívající hard-
ware), jenÏ je pfiipraven pro nej-
tûÏ‰í prÛmyslové provozní pod-
mínky. Jistû uznáte, Ïe napfi. kan-
celáfisk˘ pfiepínaã (switch) by
v tûchto podmínkách neuspûl.

Zafiízení pro prÛmyslov˘
Ethernet jsou zabudována pfie-
váÏnû do robustního kovového
‰asi, které je koncipováno tak,
aby odolávalo vibracím, elekt-

romagnetick˘m a elektrostatic-
k˘m vlivÛm, je testováno vol-
n˘m pádem, hardware je chrá-
nûn pfiepûÈov˘mi a optoizolaã-
ními ochranami. V‰echny pro-

dukty Moxa splÀují pfiísné nor-
my pro pouÏití ve vojenském
prostfiedí, pro v˘bu‰ná prostfie-
dí a pro prostfiedí agresivní. Ma-
jí roz‰ífiená rozmezí pracovních
teplot. Tyto produkty lze napá-
jet jak stfiídavû, tak stejnosmûr-
nû, standardní je redundantní
napájení a komunikace v ob-
lasti pfiepínaãÛ (switchÛ). Na
v‰echna svá zafiízení poskytuje
firma Moxa 5 let záruky, ale ta-
ké garantuje, Ïe po dobu 10 let
od uvedení nového produktu
bude tento produkt dostupn˘. 

Prvními zafiízeními tohoto ty-
pu z produkce Moxa byly pfie-
vodníky tvofiící rozhraní mezi
vedením UTP a optikou. Po bûÏ-
n˘ch pfievodnících pfii‰ly na fia-
du tzv. Nport servery (nyní sé-
rie Nport 5000) pro sériová zafií-
zení, které pfiedstavují pfievod-

níky Serial to Ethernet. Vstu-
pem Nport serverÛ do prÛmys-
lu se zjednodu‰uje topologie ko-
munikaãních sítí. Jejich umís-
tûním v provoze, namísto fiady

multiportov˘ch karet s desítka-
mi portÛ v fiídicím poãítaãi a ki-
lometrÛ komunikaãních kabelÛ
pro sériovou komunikaci, vyuÏi-
jeme stávající a velmi jednodu-
chou topologii Ethernetu. Dále
nemusíme pfii potfiebû pfiipojení
dal‰ích zafiízení nijak zasahovat
do stávající topologie a ani vstu-
povat do fiídicího poãítaãe, jak
tomu bylo se sériov˘mi kartami.
Ethernet poskytuje spoustu ná-
strojÛ pro zjednodu‰ení práce se
zafiízeními, která jsou na nûj pfii-
pojena pomocí rÛzn˘ch proto-
kolÛ, jako napfi. ICMP, IP, TCP,
UDP, DHCP, BootP, Telnet, DNS,
SNMP, HTTP, SMTP, SNTP atd.,
a dovoluje velmi jednoduchou
správu pomocí www konzoly,
ãi Telnetu. V leto‰ním roce za-
poãala Moxa s distribucí uni-
verzálních komunikátorÛ, coÏ

jsou v podstatû malé prÛmyslo-
vé komunikaãní poãítaãe do nej-
tûÏ‰ích podmínek prÛmyslu, bez
rotujících souãástí a s nûkolika-
násobnû redundantní komuni-
kací. Firma Moxa se ale nezasta-
vila u NportÛ, ale ‰la mnohem
dál. V rámci neomezeného v˘-
voje prÛmyslového Ethernetu se
vytvofiila divize Moxa Net a za-
ãala produkovat celou fiadu prÛ-
myslov˘ch Ethernetov˘ch pfie-
pínaãÛ (EDS-205 aÏ EDS-508)
a média-konvertorÛ (IMC). Tyto
pfiepínaãe, kromû vlastností zmi-
Àovan˘ch v˘‰e, také odolávají
teplotám od –40 do 75 °C a mo-
hou komunikovat po optickém
kabelu na vzdálenosti aÏ 80 km.
Nejnovûj‰í modely jsou vybave-
ny systémem pro správu a udr-
Ïení prÛchodnosti sítû. 

Cílem prÛmyslového Ether-
netu v provedení Moxa Net je
‰ífiení All In One, tedy dat, obra-
zu a zvuku po jedné síti. Proto
vznikly první Vport servery
(série Vport 2100), tedy pfievod-
níky analogového obrazu na di-
gitální pro jeho pfiímou distribu-
ci a zpracovávání po Ethernetu.
Je jen otázkou ãasu, kdy k zabez-
peãení provozu prÛmyslové ha-
ly nebude zapotfiebí nic víc, neÏ
ethernetová síÈ a produkty spo-
leãnosti Moxa.
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