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Firma Moxa Technologies je
známá jako v˘robce spolehli-
v˘ch multiportov˘ch karet, sí-
Èov˘ch serverÛ pro sériová za-
fiízení, serverÛ pro distribuova-
né vstupy a v˘stupy a produk-
tÛ pro prÛmyslov˘ Ethernet.

SíÈové servery pro sériová
zafiízení jsou zjednodu‰enû fie-
ãeno pfievodníky mezi sériov˘m
rozhraním a Ethernetem, urãe-
né k pfiipojení sériov˘ch zafií-
zení do Ethernetu. Toto pfiipo-
jení umoÏÀuje umístit sériové
zafiízení kdekoli v dosahu Inter-
netu bez ohledu na vzdálenost
a typ pfienosového média. Pfií-
stup k tomuto zafiízení je pak
moÏné sdílet z více poãítaãÛ
souãasnû. Sériové servery jsou
taky vhodné k roz‰ífiení poãtu
sériov˘ch portÛ bez nutnosti
zásahu do hardware poãítaãe.

Nabídka sériov˘ch serve-
rÛ, tzv. NPortÛ je rozdûlena do
skupin, které sv˘mi parametry
odpovídají aplikaãním oblastem,
v nichÏ mohou nalézt uplatnû-
ní. Zaãíná zafiízeními Network
Enabler, coÏ jsou vestavné jed-
noportové pfievodníky umoÏ-
Àující v˘robcÛm sériov˘ch za-
fiízení jejich snadn˘ upgrade
na zafiízení ethernetová, a kon-
ãí 16portov˘mi NPorty, které
umoÏÀují napfiíklad spravovat
velké skupiny zafiízení pfies je-

jich sériovou konzolu jedním
nebo více poãítaãi. Samostat-
nou skupinou jsou NPorty pro
bezdrátov˘ Ethernet.

Logick˘m doplnûním sorti-
mentu jsou nové NPorty fiady
IA, které jsou sv˘mi funkce-
mi úzce zamûfieny na aplikace
v prÛmyslové automatizaci.
Servery NPort IA jsou ideálním
prostfiedkem pro pfiipojení sé-
riov˘ch zafiízení, jako jsou au-
tomaty PLC, senzory, mûfiicí sys-
témy, distribuované vstupy a v˘-
stupy nebo pohony v prÛmyslo-
vém prostfiedí. ProtoÏe v tûchto
aplikacích obvykle neb˘vají
jednotlivá zafiízení soustfiedû-
na do jednoho místa, ale jsou
distribuována do jednotliv˘ch
rozvadûãÛ, jsou NPorty fiady IA
vybaveny pouze jedním nebo
dvûma sériov˘mi porty. Tyto
porty mají softwarovû volitelné
rozhraní RS232/422/485. Stan-
dardem je ochrana ESD sériové
linky, která je u vybran˘ch mo-
delÛ doplnûna i galvanick˘m
oddûlením.

NPorty IA jsou dodávány 
se ethernetov˘m rozhraním
100 Mb/s pro metalick˘ nebo
optick˘ kabel. Jsou proto schop-
ny uspokojit je‰tû vût‰í rozsah
poÏadavkÛ typick˘ch pro apli-
kace v prÛmyslové automatiza-
ci. NPorty IA s metalick˘m sí-
Èov˘m rozhraním mají integro-
van˘ dvouportov˘ ethernetov˘
pfiepínaã, kter˘ umoÏÀuje kas-
kádní propojení více NPortÛ ne-
bo umoÏÀuje pfiipojit k NPortu
jakékoli dal‰í ethernetové zafií-
zení. Takto je moÏné vytvofiit
sbûrnicovou strukturu kabeláÏe,
která mÛÏe b˘t v mnoha apli-
kacích v˘hodnûj‰í neÏ vedení
samostatného kabelu od pfiepí-
naãe ke kaÏdému NPortu. V˘-
sledkem mÛÏe b˘t úspora ná-
kladÛ na kabeláÏ, její vybudo-
vání a na samostatné pfiepína-

ãe. Novinkou u sériov˘ch ser-
verÛ Moxa jsou modely s optic-
k˘m ethernetov˘m rozhraním.
Kromû odolnosti proti elektro-
magnetickému ru‰ení umoÏÀu-
je optick˘ Ethernet pfiipojení
NPortÛ fiady IA na vût‰í vzdále-

nost. U modelu pro multividové
vlákno jsou to 2 km, pro jedno-
vidové vlákno aÏ 40 km. PouÏity
jsou optické konektory typu SC.

NPorty IA jsou vybaveny
dvûma napájecími vstupy, které
mohou b˘t souãasnû pfiipojeny
ke dvûma zdrojÛm stejnosmûr-
ného napájení. V pfiípadû v˘-
padku jednoho ze zdrojÛ je dru-
h˘ zdroj schopen zajistit trvalou
funkci NPortu. Toto fie‰ení je ob-
vyklé v aplikacích, kde jsou kla-
deny vysoké nároky na nepfietr-
Ïit˘ provoz bez ohledu na do-
dávku napájení. V tûchto pfiípa-
dech b˘vá jeden ze zdrojÛ obvy-
kle fie‰en záloÏními bateriemi.

Vestavûn˘ reléov˘ v˘stup
slouÏí k svûtelné nebo akustic-
ké signalizaci poruchy etherne-
tov˘ch portÛ a napájecích vstu-
pÛ. V pfiípadû, Ïe je detekován
v˘padek napájení, nebo odpoje-
ní ethernetového kabelu na nû-
kterém portu, je tento v˘stup ak-
tivován. Pro identifikaci zdroje
poruchy mÛÏe pak uÏivatel pou-
Ïít webovou konzolu. NPort IA
je v pfiípadû poruchy dále scho-
pen odeslat varovnou e-mailo-
vou zprávu na pfiednastavenou

adresu. Tyto funkce pro oka-
mÏitou signalizaci poruchy dá-
vají obsluze moÏnost rychle re-
agovat na vzniklou situaci
a provést potfiebná opatfiení.

Tak jako u v‰ech NPortÛ
Moxa jsou samozfiejmostí ovla-

daãe pro instalaci virtuálních sé-
riov˘ch portÛ do operaãních
systémÛ Windows a Linux, urãe-
né pro aplikace podporující
pouze práci s lokálními sériov˘-
mi porty. Kromû konfiguraãního
programu je moÏné NPorty spra-
vovat pfies webové rozhraní,
Telnetovou a sériovou konzolu.

Servery mají kompaktní 
a odoln˘ kryt pfiizpÛsoben˘ pro
montáÏ na li‰tu DIN nebo pa-
nel. Kryt má vertikální prove-
dení s úspornou ‰ífikou 29 mm.
Pfii integraci do stávajících apli-
kací si servery nekladou Ïádné
nároãné poÏadavky na prostfie-
dí a prostor. ProtoÏe je potfieba
v cenû aplikace zohlednit i tyto
poÏadavky, jsou celkové nákla-
dy na jejich pouÏití ve srovnání
s jin˘mi podobn˘mi v˘robky
velmi nízké. Záruka na v‰echny
produkty Moxa je 5 let.

Sériové servery fiady IA
i dal‰í produkty firmy Moxa je
moÏné zakoupit u spoleãnosti
Elcom IPC s.r.o. Více informací
je lze získat na www.moxa.cz.

Nová řada serverů pro sériová zařízení Moxa NPort IA
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Obr. 2  Příklady využití zařízení MOXA NPort IA pro připojení periferií

Obr. 1  Zařízení MOXA NPort IA na liště


