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Sortiment průmyslových počítačů Moxa 

Moxa Device Manager 

 

Do RACK skříní, na panel,   

na DIN lištu, rozšiřující 

moduly, systémové desky 

 

WLAN počítače, počítače s 

integrovanou mobilní 

komunikací 

 

Průmyslové počítače Bezdrátové průmyslové 
počítače 

Počítače s velkou teplotní 
odolností 

Software pro konfiguraci a 
správu 

Vestavné počítače a bezdrátová komunikace 

 



Sortiment průmyslových počítačů Moxa 

Průmyslové počítače pro rychlé nasazení do aplikací 

Moxa nabízí nejen počítače 

se spolehlivým hardwarem, 

ale i předpřipraveným a 

ověřeným software pro 

rychlou přípravu aplikací a 

možností zákaznických 

úprav.  

 

Počítače navrhované a 

certifikované podle 

oborových norem cílových 

aplikací. 
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Nejčastější situace při výběru počítače 

Vestavné počítače a bezdrátová komunikace 

 



a obvyklá špatná odpověď ... 

“Žádný problém -  

máme počítače s procesorem Intel Core i5 a 

dokonce i Core i7 třetí generace. Ty mají velmi 

velký výkon!!” 

Vestavné počítače a bezdrátová komunikace 

 



Definice počítačového výkonu 

Výkon počítače  
= užitečná práce  

prováděná počítačovým systémem v 

poměru k času a investovaným zdrojům 

Vestavné počítače a bezdrátová komunikace 

 



Různé aplikace mají různé požadavky 

Vestavné počítače a bezdrátová komunikace 

 



Význam pojmu užitečná práce 

Mobilní aplikace 

– Odolnost 

– Vhodná komunikační rozhraní 

(drátová a bezdrátová) 

Vizualizační aplikace 

– Rychlé a věrné zpracování grafiky 

– Velký výpočetní výkon 

Kamerové systémy 

– Velká úložná kapacita 

– Velká paměť pro zpracování dat 

Vestavné počítače a bezdrátová komunikace 

 



Mobilní aplikace 

Vestavné počítače a bezdrátová komunikace 

 



Požadavky na výkon 

Instalace v dopravních prostředcích 

– Vibrace, rázy, nestandardní napájecí napětí, požadavky 

na dlouhodobou dostupnost na trhu, certifikace EN 

50155 … 

– Zvláštní požadavky na hardwarové vybavení odpovídající 

požadavkům mobilních aplikací 

Vlak Síťová infrastruktura 

Heterogenní sítě WiFi GPRS 3G LTE atd.. 

Vestavné počítače a bezdrátová komunikace 

 



Mobilní počítač UC-8481 

Zvláštní požadavky na hardwarové vybavení odpovídající 

požadavkům mobilních aplikací 

– Napájecí napětí 24 VDC (M12 konektor) 

– Pasivní chlazení 

– Certifikace EN 50155 (T1 a T3) 

• Teplotní management počítače UC-8481 umožňuje provoz v 

teplotách -20ºC až 75ºC. 

U-Blox GPS module 

Vestavné počítače a bezdrátová komunikace 

 



Požadavky na výkon 

Heterogenní síťová rozhraní 

– 3G, GPRS, WiFi, LTE, ... 

– Široké přenosové pásmo a efektivní využití různých typů 

komunikačních rozhraní včetně vícenásobného 

paralelního spojení 

Vlak Síťová infrastruktura 

Heterogenní sítě WiFi GPRS 3G LTE atd.. 

Vestavné počítače a bezdrátová komunikace 

 



Mobilní počítač UC-8481 

Široké přenosové pásmo a efektivní využití různých typů 

komunikačních rozhraní včetně vícenásobného paralelního spojení 

 

– Vestavěný WiFi adaptér (802.11 a/b/g/n) 

– Vestavěný HSPA modul 

– 2 x Mini PCIe socket 

– 2x 10/100 Mbps LAN (M12 konektor) 

– Vestavěný 50 kanálový GPS modul 

– 2x RS232/422/485 x 2 (DB9 konektor) 

U-Blox GPS module 

Vestavné počítače a bezdrátová komunikace 

 



MIRF -  

Mobile Intelligent Routing Framework 

Výběr sítě a směrování přenosu dat 

– MIRF umožňuje nastavení profilů pro výběr 

nejvhodnějšího rozhraní pro WAN a nastavení směrování 

mezi rozhraními 

Vlak Síťová infrastruktura 

Heterogenní sítě WiFi GPRS 3G LTE atd.. 

Mobilní router AP + Mobilní router Vícenásobný router 

Vestavné počítače a bezdrátová komunikace 

 



Mobilní počítač UC-8481 

Výkonné směrování dat a účinné zabezpečení komunikace 

 

– MIRF (Moxa Intelligent Routing Framework) 

– Zabezpečení VPN/Firewall 

U-Blox GPS module 

Vestavné počítače a bezdrátová komunikace 

 



Mobilní aplikace – 

požadavky na výkon 

  Výpočetní výkon Grafický výkon 

Komunikační 

výkon IO výkon Úložný výkon 

CPU 

Paměť 

Grafická rozhraní 

Vysokorychlostní 

bezdrátová 

rozhraní(GSM, 

Wifi…) 

Vysokorychlostní 

kabelová 

rozhraní(Gbit 

ETH, USB, RS-

232,422,485…) 

Rychlá disková 

rozhraní (SATA III) 

Úložná kapacita 
          

Zabezpečení 

uložených dat 
          

Vestavné počítače a bezdrátová komunikace 

 



Vizualizační aplikace 

 

Vestavné počítače a bezdrátová komunikace 

 



Požadavky na výkon 

Dostatečný výkon vstupů pro zpracování dat z databází snímačů 

Široká nabídka rozhraní pro připojení snímačů 

Velký výpočetní výkon pro zpracování dat z databází 

Dostatečný výkon a počet grafických rozhraní pro displeje 

Rychlé a zabezpečené ukládání dat 
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Vizualizační počítač MC-7130-MP 

CPU Intel třetí generace s 

čipovou sadou QM77 

Velký grafický výkon 

podporující až 3 nezávislé 

displeje a OpenGL 4.0 

Široká nabídka I/O 

rozhraní 

Průmyslová úroveň 

hardwarového 

zabezpečení dat 

4x Gigabit Ethernet port 

pro síťovou redundanci 

Poslední generace 

vysokorychlostních rozhraní pro 

datová média USB 3.0 a SATA 

6Gbps 

Široká rozšiřitelnost 

univerzálními PCI kartami a 

PCI-e grafickými kartami 

Možnost napájení z AC 

nebo DC zdroje 

Vestavné počítače a bezdrátová komunikace 

 



Vizualizační aplikace – 

požadavky na výkon 

  Výpočetní výkon Grafický výkon 

Komunikační 

výkon IO výkon Úložný výkon 

CPU 

Paměť 

Grafická rozhraní 

Vysokorychlostní 

bezdrátová 

rozhraní(GSM, 

Wifi…) 

Vysokorychlostní 

kabelová 

rozhraní(Gbit 

ETH, USB, RS-

232,422,485…) 

Rychlá disková 

rozhraní (SATA III) 

Úložná kapacita 
          

Zabezpečení 

uložených dat 
          

Vestavné počítače a bezdrátová komunikace 

 



Kamerové systémy 

Vestavné počítače a bezdrátová komunikace 

 



Požadavky na výkon – záznam videa 

Výkonné ukládání dat 

Rychlá síťová rozhraní 

Rychlý přístup k uloženým datům 

Velké požadavky na úložnou kapacitu 

Rychlá obnova RAID pole 

D6 

D5 

D4 

D6 

D5 

D4 

Disk 0 Disk 1 

D3 

D2 

D1 

D3 

D2 

D1 Souborový 
systém 
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Fyzické disky 

D6 

D5 

D4 

D6 

D5 

D4 

Disk 0 Disk 1 

D3 
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 Fyzické disky 
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Počítač pro záznam videa TC-6110 

Systémový základ 

– Intel D525  

– 1GB DRAM(až 4GB)  

– 4GB CF karta pro OS 

– 2x Gb Ethernet/M12, USB, Audio/M12 

– DVI-I (adaptér na VGA) 

– GPS , mPCIe slot 

HDD/SSD šuplík: až 2 sloty 

2x rozšiřující slot 

Bezventilátorové chlazení 

T1 a TX varianta provozní teploty 

Utility pro správu RAID pole 

Vestavné počítače a bezdrátová komunikace 

 



Výkon pro zpracování dat a zobrazování 

Rychlá síťová rozhraní 

Velký výpočetní výkon 

Výkonné grafické rozhraní pro připojení displejů 

Požadavky na výkon – přehrávání videa 

Vestavné počítače a bezdrátová komunikace 

 



Počítač pro síťový záznam videa V2416 

Onboard CPU Intel® Atom™ N270 1.6 GHz  

1GB RAM, max. 2GB 

2x 10/100/1000 Mbps Ethernet s M12 konektory 

2x výstup DVI-I/VGA 

3x USB 2.0 port (jeden s M12 konektorem) 

4x softwarově nastavitelný port RS-232/422/485 

6x DI + 2 DO 

Bezventilátorové chlazení 

Napájení 12-48 VDC 

2x výměnná disková pozice 2.5”HDD/SSD 

Vestavné počítače a bezdrátová komunikace 

 



CPU Core 2 Duo SP9300 (2.26 GHz - 6M level 2 cache / FSB 1066) 

3x SATA-150 rozhraní pro disky (1x interní a 2x výměnný šuplík pro 

2.5” SSD nebo HDDs) 

Podpora HW RAID 1/0 

RAM 2 GB DDR3 

2 GB CompactFlash pro OS  

EN 50155 T1, -25 až 55 °C 

EN 50155 TX, -40 až 70 °C (na zakázku) 

2x Gb Ethernet port s M12 konektorem 

3x USB 2.0 port (2x Type A, 1x M12)  

6x DI kanál, 2x DO kanál 

Počítač pro síťový záznam videa V2616 

Vestavné počítače a bezdrátová komunikace 

 



V2x16 – kritéria pro výběr 

 

 

 

V2616 

 

 

 

V2416 

CPU Intel Core 2 Duo 

(2G RAM, 2G CF) 

Intel Atom 1.6 GHz 

(1G RAM, 2G DOM) 

HDD/SSD pozice  2x výměnný šuplík 

 1x interní 

 2x Hot Swappable 

Počet IP kamer pro 

záznam a přímé 

přehrávání 

9 to 12 cameras 

(180 to 360 FPS) 

2 to 4 cameras 

(60 to 120 FPS) 

Pouze záznam 60 až 100 kamer 30 až 50 kamer 

Vestavné počítače a bezdrátová komunikace 

 

http://www.moxa.com/product/V2616.htm
http://www.moxa.com/product/V2416.htm


Kamerové systémy – 

požadavky na výkon 

  Výpočetní výkon Grafický výkon 

Komunikační 

výkon IO výkon Úložný výkon 

CPU 

Paměť 

Grafická rozhraní 

Vysokorychlostní 

bezdrátová 

rozhraní(GSM, 

Wifi…) 

Vysokorychlostní 

kabelová 

rozhraní(Gbit 

ETH, USB, RS-

232,422,485…) 

Rychlá disková 

rozhraní (SATA III) 

Úložná kapacita 
          

Zabezpečení 

uložených dat 
          

Vestavné počítače a bezdrátová komunikace 
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Shrnutí 

1. Různá prostředí mají různé požadavky 

 

 

 

 

2. “Užitečná práce” má různý význam pro 

různé aplikace 

3. Moxa nabízí řešení navržené na míru 

různým reálným aplikacím 

Customer A 

Customer 

B 

Vestavné počítače a bezdrátová komunikace 

 



Shrnutí 

Vysoký výkon může znamenat  

– Krátkou odezvu na specifické požadavky 

– Rychlé zpracování úloh 

– Rezerva výpočetního výkonu  

– Spolehlivý provoz systému a aplikací 

– Rychlá a účinná datová komprese a dekomprese 

– Velká datová propustnost 

Vestavné počítače a bezdrátová komunikace 
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Průmyslový síťový disk RNAS-1200 

Nejodolnější průmyslový NAS 

CPU Marvell 1.0 GHz 88F6281 

512 MB DDR II 

2GB Flash pro OS 

2x Gb LAN (M12 konektory) 

Napájení PoE nebo PoE+ 

2x 100GB průmyslové HDD předinstalované v RNAS-1211-T 

EN50155 (pro teploty T1 a TX) 

SNMP správa 

Rychlá synchronizace pole RAID-1  

Záruka: 5 let (HDD/SSD záruka dle podmínek výrobce) 

Trvalý provoz i při vibracích 

Funkce Data XPro 

 

Vestavné počítače a bezdrátová komunikace 

 



Funkce Data XPro - vibrace 

1. Za normálních podmínek jsou data ukládána přímo na pevný disk. 

2. Při výskytu vibrací aktivuje Data XPro ochranný mechanismus a 

začne ukládat data do dočasné vyrovnávací paměti. 

3. Po odeznění vibrací se data z vyrovnávací paměti automaticky 

přesunou na disk. 

HDD 

Data buffer 

2 

1 

3 

Vestavné počítače a bezdrátová komunikace 

 



Data XPro webová konfigurace - vibrace 

Volba úrovně vibrací pro 

aktivaci funkce 

Data XPro 

Informace o aktuálním 

využití vyrovnávací 

paměti (1,5 GB). 

Vestavné počítače a bezdrátová komunikace 

 



Provozní teplota: 0-55 0C 

•Disk se vypne pokud je teplota příliš 

vysoká.  

•Disk se znovu zapne pokud teplota klesne 

pod povolenou mez. 

Skladovací teplota: -40-75 0C 

Vysoká 

teplota: 

vypnutí 

napájení 

disku. 

Normální 

teplota: 

zapnutí 

napájení 

disku. 

Funkce Data XPro - teploty 

Vestavné počítače a bezdrátová komunikace 

 



Uživatel si může 

nastavit teplotu pro 

aktivaci funkce 

Data XPro 

Data XPro webová konfigurace - teplota 

Vestavné počítače a bezdrátová komunikace 

 



DataXPro - shrnutí 

Ochrana dat v prostředích s vysokou teplotou a 

vibracemi: 

– Konfiguruje se přes web rozhraní. 

– Centrální dálková správa přes SNMP protokol. 

– Zajistí ukládání obrazu ze dvou IP kamer s HDTV kvalitou 

a H.264 kompresí po dobu 10 minut. 

– Patentovaná funkce. 

 

Vestavné počítače a bezdrátová komunikace 
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Zařízení Moxa pro bezdrátovou komunikaci 

AP/Bridge/Klient 

 
Router, IP brány, modemy 

 

Průmyslové bezdrátové 
LAN 

Průmyslová mobilní 
komunikace 

Antény pro bezdrátové 
LAN 

Antény pro mobilní 
telefonní sítě Bezdrátové příslušenství Software 

2.4 GHz, 5 GHz 

 

GSM, GPRS, UMTS, 

HSDPA, WCDMA 

 

Kabely, krytky, konektory 

 

Software pro centralizovanou 

správu v sítích s privátními 

IP adresami 

 

Vestavné počítače a bezdrátová komunikace 

 

http://www.moxa.com/product/wireless_ap_connector.htm
http://www.moxa.com/product/wireless_antenna_cable.htm
http://www.moxa.com/product/wireless_terminating_resistor.htm
http://www.moxa.com/product/wireless_ap_antenna_mounting_kit.htm


Vestavné počítače a bezdrátová komunikace 

 

Mobilní a přesto stále ve spojení 

Zařízení Moxa umožňují spolehlivé 

bezdrátové připojení při využití 

zavedených standardizovaných 

technologií. Důraz je kladen na 

jednoduchou rychlou instalaci a 

typické požadavky náročných 

průmyslových odvětví. 
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MOXA Turbo RoamingTM 

1. Zkrácení vyhledávacího času 

 

 

 

 

 

 Vyhledávání dalších AP na pozadí:  

 RSSIAP1< Treshold ValueScan 

 Rozhodování o přechodu na straně klienta: 

1. RSSIAP1 < Treshold ValueRoam 

2. RSSIAP2 > RSSIAP1 + 7dB 

 Volitelný seznam AP a kanálů pro roaming (max. 3 kanály) 

Řešení založené na 

klientech pracující 

se všemi AP 

S
íl
a
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ig
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Treshold ValueScan 

Treshold ValueRoam 

Vestavné počítače a bezdrátová komunikace 

 



MOXA Turbo RoamingTM 

 Jeden RF modul 

 Max. rychlost klienta 120km/h 

 Propustnost sítě 15-20Mbps 

 Rychlost 30ms pro nezabezpečený systém 

 Maximálně 3 kanály 

 Snadné použití 
• Žádné proprietární protokoly, nezávislé na AP 

• Turbo Roaming aktivován jedním kliknutím 

• Bez omezení výkonu při vyhledávání na pozadí 

• Speciální nastavení 
• Seznam AP 

• Nastavení pravidel pro Roaming 

Vestavné počítače a bezdrátová komunikace 

 



Redundantní Turbo RoamingTM 
 

2. Redundance a správná volba antény omezují vliv rušení 

 

 

 

 
 Redundantní roaming na 2.4GHz a 5GHz omezuje vliv rušení 

 Paralelní přenos dat 

 Žádná ztráta paketů 

 První doručený paket je použit, jeho duplikát je zahozen 

 Správný návrh sítě 

 Kabelové antény  

 Směrové antény 

 Správná volba kanálů 

Vestavné počítače a bezdrátová komunikace 

 



Redundantní Turbo RoamingTM 

 Dva RF moduly 

 Max. rychlost 120km/h 

 Propustnost sítě 15-20Mbps 

 Rychlost 100ms pro nezabezpečený systém 

 Maximálně 3 kanály 

 Snadné použití 

• Turbo Roaming aktivován jedním kliknutím 

• bez omezení výkonu při vyhledávání na pozadí 

• Speciální nastavení 
 Seznam AP 

 Nastavení pravidel pro roaming 

Pouze s AP a 

klienty MOXA 

Vestavné počítače a bezdrátová komunikace 

 



Zabezpečený Turbo RoamingTM  

3.WAC-1001 Access Point Controller 

 

 

 
 

 

 

 Centrální prvek spravující a předávající klíče  

 WPA/WPA2 PSK a Enterprise zabezpečení 

 Rychlost do 50ms včetně zabezpečení 

 Snadná integrace do standardní LAN sítě 

 Cenově efektivní náhrada k standardním AP s kontrolérem 

WAC-1001 

Pouze MOXA  AP, 

 klienti a WAC 

Vestavné počítače a bezdrátová komunikace 

 



Princip funkce WAC kontroléru 

1. Klient se zaregistruje u  AP1 a vymění si zabezpečovací 

informace 

2. WAC si uloží zabezpečovací informace klienta a AP1 

3. Na základě RSSI rozhoduje WAC o přechodu klienta na jiný AP 

- roaming  

4. WAC předá zabezpečovací informace do AP2 

5. WAC odpojí klienta od AP1 a dá povel k přechodu na AP2 

6. Klient se přepojí na AP2  pokračuje další postup od bodu 2. 

AP4 AP3 AP2 AP1 

Vestavné počítače a bezdrátová komunikace 

 



Program 

Přehled sortimentu průmyslových počítačů 

Moxa 

Jak vybírat výkonný počítač 

Shrnutí - průmyslové počítače Moxa 

Průmyslový síťový disk 

Přehled sortimentu bezdrátových 

komunikačních prvků Moxa 

Rychlý roaming 

Funkce pro trvalé připojení do mobilních sítí 

Shrnutí – bezdrátová komunikace 

Vestavné počítače a bezdrátová komunikace 

 



Proč je užitečná funkce GuaranLink? 

Možné příčiny přerušení mobilního spojení 

– Není možná registrace do GSM sítě 

• Základnová stanice není v dosahu 

• Špatný výběr frekvenčního pásma 

• Špatný PIN kód 

• Základnová stanice odpojila zařízení 

– Není možné připojení službami GPRS/UMTS/HSDPA 

• Špatná APN 

• Základnová stanice pravidelně odpojuje zařízení 

• Chyba při ověřování uživatele 

• Slabý signál 

Vestavné počítače a bezdrátová komunikace 

 



Tři metody ověřování mobilního spojení 

ISP initial connection check 

– Ověření, jestli je OnCell registrován v GSM síti (kontrola PPP 

spojení), jinak je OnCell restartován 

• Nastavení počtu pokusů o PPP spojení (co 3 minuty) 

• Nastavení timeoutu pro registraci do sítě (10~600 min.) 

Cellular connection alive check 

– Ověřuje, jestli jsou přenášena data. Pokud ne, ověřuje odezvu na 

ping a pokud není, pokusí se modem o nové GPRS spojení. 

• Nastavení intervalu mezi pokusy o ověření funkce spojení 
(1~600 min.) 

• Nastavení počtu pokusů o ověření funkce spojení (1~5 / 15 sec.) 

Vestavné počítače a bezdrátová komunikace 

 



Tři metody ověřování mobilního spojení 

Packet-level connection check 

– Periodicky ověřuje odezvu na ping od vzdáleného 

systému a pokud není, pokusí se modem o nové GPRS 

spojení. 

• Nastavení intervalu mezi ověřováním (1~600min) 

• Nastavení počtu neúspěšných pokusů (1~5 / 15 sec.) 

Vestavné počítače a bezdrátová komunikace 

 



Ktéré funkce GuaranLink zvolit? 

ISP initial connection check 

– Pokud mívá OnCell problémy s připojením do GSM sítě 

po restartu. 

– Nezpůsobuje žádné další přenosy dat. 

Cellular connection check 

– Pokud se stává, že provozovatel sítě přerušuje GPRS 

spojení u zařízení nepřenášejících data. 

– Pokud nejsou přenášena žádná data, způsobuje další 

ICMP komunikaci. 

Packet-level connection check 

– Když dochází k náhodnému odpojování modemu od sítě. 

– Trvalá periodická ICMP komunikace. 

Vestavné počítače a bezdrátová komunikace 

 



Program 

Přehled sortimentu průmyslových počítačů 

Moxa 

Jak vybírat výkonný počítač 

Shrnutí - průmyslové počítače Moxa 

Průmyslový síťový disk 

Přehled sortimentu bezdrátových 

komunikačních prvků Moxa 

Rychlý roaming 

Funkce pro trvalé připojení do mobilních sítí 

Shrnutí – bezdrátová komunikace 

Vestavné počítače a bezdrátová komunikace 

 



Shrnutí 
Moxa nabízí komplexní portfolio zařízení pro stavbu bezdrátových 

ethernetových sítí 

Důležitým prvkem návrhu průmyslového bezdrátového ethernetu v 

mobilních aplikacích redundance  

Komunikační zařízení Moxa pro mobilní telefonní sítě umožňují 

vzdálené připojení sériových a ethernetových zařízení 

Zařízení mají implementovány funkce pro trvalé udržování spojení s 

mobilní síti 

Vestavné počítače a bezdrátová komunikace 

 



 

 
Těšíme se na spolupráci 

 

ELVAC a.s. 

Hasičská 53, 700 30 

Ostrava-Hrabůvka 

 

Tel.: +420 597 407 100 

Fax: +420 597 407 102 

E-mail: info@elvac.eu 

www.elvac.eu 

mailto:info@elvac.eu

