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Tradiční proprietární sítě jsou
běžnou součástí průmyslových
automatizačních aplikací. Je -
jich nevýhodou je nákladnost
daná vysokou cenou a složitou
údržbou. Ethernet, který použí-
vá otevřené protokoly, umož-
ňuje snadné propojení automa-
tizačních systémů od různých
výrobců. Ethernet je vhodný
pro rozsáhlé systémy, u kterých
jsou jednotlivá pracoviště neo-
mezeně vzdálená od řídicího
centra, a přesto jsou po síti tr-
vale dostupná pro řízení a sprá-
vu. Kabelové síťové spoje lze
snadno kombinovat s bezdráto-
vými síťovými segmenty při za-
chování požadavků na průmy-
slové vlastnosti sítě.

Mnoho uživatelů používá
pro kabelovou a bezdrátovou
ko munikační infrastrukturu
v aplikacích vzdáleného moni-
torování nebo řízení komerční
výrobky, protože počáteční ná-
klady na jejich pořízení jsou
nižší než u průmyslových ře-
šení. V komplexním pohledu
je ale použití průmyslových
zařízení cenově efektivnější,
protože už po několika měsí-
cích se většina těchto uživatelů
setkává s otázkou spolehlivosti
a údržby. V průběhu let se prů-
myslový Ethernet stal vyspě-
lou a důvěryhodnou technolo-
gií a důsledkem rozšíření je
i lepší dostupnost jeho kompo-
nent.

Je stále důvod uvažovat
o komerčních řešeních, jestliže
jsou ethernetové komponenty
primárně určené pro průmy-
slové použití cenově dostup-
nější? Komerční zařízení pro

provoz v nepříznivých průmy-
slových podmínkách nejsou
vhodná a nenabízejí žádné
možnosti hardwarového nebo
softwarového přizpůsobení pro

konkrétní aplikaci. Mimo to je
u komerčních produktů stále
běžná jen dvouletá záruka, kte-
rá neodpovídá běžné délce ži-
votního cyklu průmyslových
provozů.

Jestliže se zákazník již roz-
hodl pro průmyslové etherne-
tové řešení, je dalším krokem
samotný nákup zařízení. Ne -
smí se zapomínat na to, že bu-
de potřeba určitý čas a investi-
ce na systémovou integraci
a testování kompatibility, pro-
tože u tohoto typu řešení se
často společně používají vý-
robky od různých dodavatelů.
Výhodou je seriózní dodavatel,

který je schopen nabídnout
kompletní průmyslové ether-
netové řešení s efektivním
a profesionálním servisem za
dostupnou cenu.

Požadavky na dodavatele
průmyslového ethernetového
řešení by měly být následující:
– Disponuje týmem odborníků,

kteří jsou zákazníkům k dis-
pozici při řešení indivi duál -
ních problémů při návrhu
systému i jeho implementaci
a provozu kdekoli ve světě.

– Má široké spektrum odol-
ných zařízení s průmyslo-
vou certifikací.

– Nabízí alespoň pětiletou zá-
ruku na své výrobky.

– Nabízená řešení jsou dosta-
tečně robustní i pro sítě s vy-
sokými požadavky na spo-
lehlivost.

Moxa je vhodným řešením!
Produkty Moxa zahrnují širokou
škálu zařízení s podporou otev-
řené ethernetové infrastruk tu -
ry, osvědčených průmyslových
standardů, rozšířenou teplotní
odolností a síťovou redundancí
pro zajištění spolehlivosti a trva -
lé dostupnosti sítě. Všechna za-
řízení jsou navržena tak, aby odo -
lávala nepříznivým podmín-
kám, a jsou ideální pro kritické
aplikace, jako jsou námořní do-
prava, distribuce energií a paliv,
železniční doprava nebo průmy -
slová automatizace. Na většinu
Moxa produktů je standardně
poskytována pětiletá záruka.

Kromě toho nabízí společ-
nost Moxa trvalé výzkumné
a vývojové služby pro konkrét-
ní požadavky zákazníků a je-
jich aplikací. Disponuje vývo-
jovým týmem se zkušenostmi
v síťových technologiích a ná-
vrhem řešení. Tím se minimali-
zují náklady na integraci a im-
plementační režii. Její průmy-
slová řešení jsou šitá na míru
specifickým požadavkům sa-
mostatných vertikálních trhů
včetně nároků na certifikace, 
jako jsou IEC 61850, NEMA TS2,
EN 50155/50121, DNV/GL,
Class I Division 2, ATEX Zone 2
a další.

Dodavatelem ethernetových
prvků Moxa a dalších zařízení
pro průmyslovou komunikaci
je společnost ELVAC IPC s.r.o.
Podrobnější informace je také
možné získat na internetových
stránkách www.moxa.cz.
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