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Rozwiązania 
komunikacyjne dla stacji elektroenergetycznych

DA-683 
Komputer x-86 do montażu w szafie RACK

 IEC 61850-3 & IEEE 1588 v2

PT-7728-PTP
Switch ethernetowy do szafy RACK

IEC 61850-3 & IEEE 1588 v2

PT-510
Switch ethernetowy na szynę DIN

IEC 61850-3 & IEEE 1588 v2

CN2600
Przemysłowy serwer terminali 

MOXA w swojej ofercie ma produkty zaprojektowane specjalnie dla zastosowań w różnego rodzaju obiektach elek-
troenergetycznych. Dzięki zgodności ze standardem IEC 61850-3 oraz IEEE 1613, urządzenia zapewniają wysoką stabilność 
oraz niezawodność pracy w aplikacjach przemysłu energetycznego. Natomiast zgodność ze standardem IEEE 1588 v2 za-
pewnia synchronizację zegarów urządzeń w sieciach gwarantując dokładność na poziomie 1 µs dla standardu IEC 61850.

www.moxa.elmark.com.pl
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Sklep internetowy

Firma Elmark Automatyka 
Sp. z o.o. dokłada wszelkich sta-
rań, żeby wszystkie zamówienia 
naszych klientów były realizowane 
szybko i skutecznie. Oprócz utrzy-
mywania odpowiednich stanów 
magazynowych oraz korzystania z 
usług kurierskich, bardzo istotnym 
elementem zapewniającym spraw-
ną logistykę jest sklep internetowy. 
Klienci posiadający konto w na-
szym sklepie internetowym mogą 
w łatwy i szybki sposób złożyć 
zamówienie, sprawdzić aktualne 
stany magazynowe a także zapisać 
ofertę na wybrany asortyment. Od 
czerwca 2013 roku sklep interne-
towy zyskał nową szatę graficzną i 
jednolity wygląd w ramach wszyst-
kich naszych dostawców. 

Zapraszamy do skorzystania z 
naszego sklepu internetowego!

25-lecie firmy MOXA

Firma MOXA to obecnie 
światowy lider w dziedzinie roz-
wiązań komunikacyjnych dla 
przemysłu. Po 25 latach od założe-
nia producent może pochwalić się 
ponad 30 milionami sprzedanych 
na całym świecie urządzeń. Sieć 
dystrybucji i serwisu dociera do 
klientów w 70 krajach. 

MOXA oferuje ponad 1000 
różnych produktów, które można 
podzielić na następujące grupy:  
przemysłowe switche etherneto-
we, serwery portów szeregowych, 
moduły kontrolno - pomiarowe, 
komputery przemysłowe, karty 
wieloportowe, mediakonwerte-
ry, serwery video, urządzenia do 
bezprzewodowej komunikacji etc. 
Wszystkie produkty wyróżniają 
się stabilną i niezawodną pracą 
nawet w najtrudniejszych warun-
kach.  Dodatkowo wiele urządzeń 
posiada certyfikaty potwierdzające 
zgodność z normami obowiązują-
cymi w szczególnie wymagających 
gałęziach przemysłu - energetyce, 
transporcie, przemyśle okrętowym 
itp. 
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Elmark Automatyka Sp. z o.o.
Nasza firma została założona w 

październiku 1983. Od roku 1998 
działamy jako spółka z ograniczo-
ną odpowiedzialnością pod nazwą 
Elmark Automatyka. 

Przez pierwszych kilka lat naszej 
działalności zajmowaliśmy się projek-
towaniem i produkcją modułowych 
sterowników mikroprocesorowych 
„MIKROSTER” opartych na elemen-
tach rodziny Intel-8080 i Z-80. Nasze 
produkty wyróżniały się na rynku 
jakością sprzętu i dokumentacji oraz 
niezawodnością działania. W roku 
1989 rozpoczęliśmy dystrybucję na te-
renie Polski sprzętu firmy Advantech 
a następnie innych wiodących świato-
wych firm dostarczających elementy 
systemów automatyki przemysłowej.

Aktualnie zajmujemy się dys-
trybucją sprzętu i oprogramo-
wania następujących firm: Acme 
Portable Machines, Advantech, 
Advantech Equipent, Clock Computer 
Corporation, Data Translation, Getac, 
HILO Systems, HMS, Iconics, Icron, 
MeanWell, MeasX (DasyLab), Moxa, 
MSI, POFC, Rockwell-Automation/
Allen-Bradley, Twinhead (Durabook), 
Unitronics.

Od kilkunastu lat prowadzimy 

szkolenia w zakresie sprzętu i oprogra-
mowania Rockwell Automation. Od 
kilku lat nasze Centrum Szkoleniowe 
jest autoryzowane przez producenta 
a szkolenia odbywają się na zlecenie 
Rockwell Automation. Prowadzimy 
także szkolenia dla naszych partnerów 
handlowych dotyczące sprzętu firm 
Moxa i Unitronics.

Wszystkim klientom dokonu-
jącym u nas zakupów zapewniamy 
bezpłatne doradztwo przed złożeniem 
zamówienia i profesjonalne wsparcie 

techniczne po dostarczeniu sprzętu. 
Posiadamy własny dział serwisu wy-
posażony w urządzenia do montażu 
SMD oraz BGA. Dzięki zaopatrzeniu 
w podzespoły od naszych dostawców 
większość napraw gwarancyjnych i 
pogwarancyjnych wykonujemy w na-
szej firmie, bez konieczności odsyła-
nia sprzętu do producenta.

Pracujemy w dwóch lokaliza-
cjach. W dzielnicy Wesoła na przed-
mieściach Warszawy znajduje się nasz 
magazyn i dział logistyki. Przy ul. 
Bukowińskiej w Warszawie działa na-
sze Centrum Szkoleniowe. Łączna po-
wierzchnia naszych biur wynosi około 
1.100 m. kw. Zatrudniamy 40 wyso-
ko wykwalifikowanych osób. Dzięki 
naszym klientom, udaje się nam sta-
le zwiększać nasz potencjał i zakres 
działalności. Wartość sprzedaży pro-
duktów i usług w roku 2012 wyniosła 
ponad  35 milionów zł. Zrealizowali-
śmy ponad 12 000 zamówień.

Pamiętamy o tym, że jedynym 
sposobem na osiągnięcie zysku i roz-
woju firmy jest zadowolenie naszych 
klientów.

Elmark Automatyka Sp. z o.o.
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IEX-402-SHDSL, IEX-402-VDSL2
Extendery DSL

Urządzenie IEX-402-SHDSL to zarządzalny 
extender ethernetowy wyposażony w jeden port 
Ethernet 10/100BaseT(X) i jeden port DSL. Urzą-
dzenie umożliwia realizację połączenia punkt-punkt 
przez kabel skrętkowy w standardzie G.SHDSL. 
Maksymalna prędkość transmisji to 15.3 Mbps a 
maksymalny dystans to 8 km (wraz z dystansem 
maleje prędkość transmisji jaką można uzyskać).

IEX-402-VDSL2 to kolejny extender DSL firmy 
Moxa. Jego kluczowe cechy to prędkość transmisji 
do 100 Mbps przez 1 parę skrętki oraz maksymalny 
zasięg 3 km. 

Extendery wyróżniają się łatwą konfiguracją 
przez przeglądarkę internetową, Telnet, konso-
lę szeregową lub oprogramowanie dla Windows. 
Dodatkowo urządzenia wspierają protokoły SNMP 
v1/v2/v3 oraz Modbus/TCP, co ułatwia nadzór 
urządzeń. Oba modele są kompatybilne z protoko-
łami redundancji firmy MOXA: Turbo Ring i Turbo 
Chain. Zapewniają również transparentną transmi-
sję protokołów EtherNet/IP i PROFINET.      

Seria NPort 
5150AI-M12/5250AI-M12/5450AI-M12
Serwery portów szeregowych dla kolejnictwa

Serwery portów szeregowych NPort 5000AI-
M12 umożliwiają komunikację z interfejsem szere-
gowym przez sieć LAN. Seria ta jest zgodna z nor-
mą EN 50121-4 oraz z  podstawowymi wytycznymi 
normy EN 50155 wypełniając wymagania dotyczą-
ce temperatury pracy, napięcia zasilania, odporno-
ści na przepięcia, ochrony ESD (wyładowania elek-
trostatyczne) i odporności na wibracje. 

 Urządzenie wyposażono w solidną, metalową 
obudowę o stopniu ochrony IP40. Dzięki zastoso-
waniu złącz M12 dla portu Ethernet i wejścia zasi-
lającego zwiększono niezawodność połączenia, co 
jest przydane zwłaszcza w przypadku narażenia na 
wibracje. W ofercie dostępne są modele z 1, 2 oraz 4 
portami szeregowymi RS-232/422/485 z optoizola-
cją 2KV.  Kreator konfiguracji dostępny przez kon-
solę www umożliwia bardzo szybką konfigurację w 
zaledwie 3 krokach. Urządzenie można skonfigu-
rować również przez Telnet lub oprogramowanie 
NPort Administrator. 

NPort 5150AI-M12

•  Szybka, 3 stopniowa konfiguracja przez stronę Web
•  Grupowanie portów COM oraz transmisja grupowa UDP
•  Sterowniki Real COM/TTY pod Windows oraz Linux
•  Standardowy interfejs TCP/IP oraz wszechstronne tryby TCP i UDP
•  Zgodne z normą kolejową EN 50121-4 i podstawowymi działami    
   normy EN 50155
•  Złącze M12 oraz metalowa obudowa o stopniu ochrony IP40
•  Izolacja optyczna 2kV dla sygnałów szeregowych

Extendery DSL

 IEX-402-SHDSL
•  Automatyczna negocjacja CO/CPE skraca czas konfiguracji
•  Standard G.SHDSL, prędkość transmisji do 5.7 Mbps, dystans do 8km 
   (wydajność zależy od jakości kabla)
•  W trybie Turbo prędkość transmisji do 15.3 Mbps
•  Wsparcie dla funkcji Link Fault Pass-Through(LFP) i Line-swap fast 
    recovery

IEX-402-VDSL2
•  Prędkość transmisji do 100 Mbps
•  Automatyczna negocjacja CO/CPE 
•  Zasięg do 3 km
•  Wskaźniki parametrów sygnału
•   Wsparcie SNMP v1/v2c/v3
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ioLogik E1500-M12-T
Moduły kontrolno - pomiarowe dla kolejnictwa

Moduły kontrolno - pomiarowe ioLogik 
E1500-T posiadają solidną metalową obudowę, są 
zgodne z normami kolejowymi EN 50121-3-2, EN 
50121-4 oraz z podstawowymi wytycznymi normy 
EN 50155. Normy EN 50121-3-2 oraz EN 50121-
4 są wymagane dla sprzętu elektronicznego uży-
wanego w taborze kolejowym.  Izolacja pomiędzy 
kanałami zapewnia wysokie bezpieczeństwo chro-
niąc przed przepięciami. Wejścia urządzeń ioLogik 
E1500 są odizolowane od układu logicznego gwa-
rantując bezpieczeństwo i odporność na zakłócenia. 
Izolacja tego typu jest bardzo ważna w urządzeniach 
kontrolno - pomiarowych, które pracują w pociągu. 
Moduły mogą pracować w temperaturze od -40°C 
aż do +85°C. Darmowy Active OPC server od Moxy 
jest również dużym atutem urządzeń ioLogik.
• ioLogik E1510-M12-T: 12 wejść cyfrowych.
• ioLogik E1512-M12-T: 4 wejścia cyfrowe, 
   4 wejścia/wyjścia (konfigurowalne)

MGate 5102-PBM-PN
Przemysłowa brama komunikacyjna

Bramka MGate 5102-PBM-PN zapewnia kon-
wersję protokołów PROFIBUS (np. sterowniki PLC 
lub napędy) i PROFINET. Wszystkie modele po-
siadają solidną, metalową obudowę z uchwytem do 
montażu na szynie DIN. Dodatkowo bramy te mają 
wbudowaną izolację galwaniczną. Na obudowie 
zostały umieszczone diody LED, które sygnalizują 
obecny stan komunikacji PROFIBUS i PROFINET, 
co ułatwia zarządzanie urządzeniem. Jedną z wbu-
dowanych funkcjonalności tego MGate’a jest możli-
wość podglądu danych I/O sieci PROFIBUS przez 
przeglądarkę internetową oraz prosta diagnostyka 
sieci. Urządzenie posiada slot na kartę micro SD, na 
której można zapisać kopię zapasową konfiguracji. 
Dzięki wytrzymałej konstrukcji urządzenie to ide-
alnie wpasowuje się w aplikacje przemysłowe, tam 
gdzie wymagana jest wysoka niezawodność i szybka 
diagnostyka.

ioLogik E1500-M12-T

•  Spełnia normy kolejowe EN 50121-3-2, EN 50121-4 oraz podstawowe 
    wytyczne normy EN 50155
•  Działa w szerokim zakresie temperaturowym: -40 do 85°C
•  Wejścia posiadają izolację galwaniczną od układu logicznego oraz izolację 
    między sobą
•  Wytrzymała i zwarta obudowa, idealna do trudnych warunków
•  Aktywna komunikacja dzięki opatentowanemu Active OPC Server.
•  Zdefiniowane przez użytkownika adresowanie Modbus/TCP
•  Prosta konfiguracja za pomocą przeglądarki internetowej

MGate 5102-PBM-PN

•  Konwersja pomiędzy protokołami PROFIBUS i PROFINET
•  Automatyczne skanowanie urządzeń PROFIBUS ułatwia konfigurację
•  Slot na kartę microSD, do backupu pliku konfiguracyjnego
•  Wbudowane dwa porty Ethernet do łączenia kilku urządzeń kaskadowo
•  Redundantne zasilanie i przekaźnik alarmowy
•  Wbudowany monitoring wejść/wyjść oraz narzędzia diagnostyczne
•  Dostęp do interfejsu użytkownika za pomocą przeglądarki internetowej
•  Dostępne modele z rozszerzonym zakresem temperatur 
    pracy -40 do 75°C
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RNAS-1200
Przemysłowy dysk sieciowy NAS

Najnowszy produkt firmy Moxa - RNAS-
1200, to dysk sieciowy NAS, zaprojektowany w taki 
sposób, aby dostarczyć maksymalne możliwości, 
wysoką niezawodność oraz dużą pojemność dla 
aplikacji, które wymagają wiele przestrzeni dysko-
wej, takich jak systemy monitoringu i nadzoru. 

Seria RNAS-1200 posiada szczególnie wytrzy-
małą obudowę, która pełni jednocześnie funkcję 
radiatora. Urządzenie nie wykorzystuje do chłodze-
nia żadnych wentylatorów, co podnosi jego nieza-
wodność. Klasa szczelności IP54 zapewnia ochronę 
przed pyłem oraz zachlapaniem wodą. Gwarancją 
niezawodnej pracy w trudnych warunkach wystę-
pujących w aplikacjach kolejowych jest spełnienie 
podstawowych wymagań normy EN 50155 doty-
czących temperatury pracy, napięcia zasilania, od-
porności na przepięcia elektryczne, ochrony ESD 
oraz odporności na wibracje.

TN-5518 
Seria zarządzalnych switchy L2 przeznaczonych 
dla taboru kolejowego i pojazdów ruchomych

Urządzenia tej serii nie posiadają żadnych 
otworów, które mogłyby powodować zagrożenie 
przedostawania się zanieczyszczeń do środka obu-
dowy. Dzięki podwyższonej ochronie obudowy 
(IP54) sprzęt jest lepiej zabezpieczony przed wil-
gocią. TN-5518 posiada 16 portów w standardzie 
Fast Ethernet, 2 porty Gigabit Ethernet (specjal-
ne 8-pinowe gniazda M12). Przełącznik może być 
konfigurowalny za pomocą przeglądarki www, sesji 
Telnet bądź połączenia szeregowego. Oprócz moż-
liwości tworzenia różnych topologii połączeń nad-
miarowych może także obsługiwać sieci VLAN i 
monitoring ruchu sieciowego. Oferuje wsparcie dla 
protokołu SNMP, może także zostać skonfiguro-
wany jako prosty serwer DHCP. Urządzenie posia-
da również redundantne zasilane, w zależności od 
wersji może to być napięcie z zakresu 8.4…60VDC, 
50.4…154VDC bądź 85…264 VAC/VDC. Switch 
jest zgodny z odpowiednimi normami branżowymi 
(EN50155, EN50121-4 i wiele innych).

RNAS-1200

•  Procesor 1.0 Ghz
•  Wbudowane 512 MB pamięci RAM DDRII
•  2 porty Gigabit Ethernet do redundancji
•  2 preinstalowane dyski HDD 100GB(tylko RNAS-1211-T)
•  Zgodność z normą EN 50121-4 oraz niektórymi wytycznymi normy 
   EN 50155
•  Certyfikat IEC 61373 dotyczący wytrzymałości na udar i wibracje
•  Dostępne funkcje: JBOD, BIG, RAID 0, RAID 1
•  Funkcja IHS (inteligent Heating Solution) - dzięki niej standardowy dysk 
    HDD może pracować w temp.-40 do +70°C
•  Funkcja Data XPro ochraniająca dane w trudnych warunkach
•  Szybka synchronizacja w RAID 1

TN-5518 

Urządzenia serii TN-5518 zostały zaprojektowane do pracy w warun-
kach wstrząsów i wibracji oraz wysokiego zapylenia i podwyższonej 
wilgotności. Cechą wyróżniającą całą serię Tough Net jest zastosowanie 
specjalnych, zakręcanych złącz sygnałowych M12. Daje to większą od-
porność na działanie czynników zewnętrznych i podnosi pewność połą-
czenia i transmisji. Również zasilanie jest dostarczane poprzez specjalne 
6-pinowe gniazdo M23.
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Firma Senga zajmuje się działalnością produkcyjną, projektową, wdrożeniową i handlową w dziedzinie automa-
tyki przemysłowej, urządzeń i systemów pomiarowych, dedykowanych systemów mikroprocesorowych, elektroniki, 
oprogramowania SCADA, BMS, RMS i HMI oraz innego oprogramowania przeznaczonego do modelowania i wspo-
magania procesowego. Od kilku lat w swoich projektach wykorzystuje urządzenia firmy MOXA w układach automa-
tyki przemysłowej, sterowania i kontroli procesu. Poniżej znajduje się opis przykładowych realizacji wykonanych we 
współpracy z Elmark Automatyka autoryzowanym dystrybutorem sprzętu Moxa w Polsce.

Senga

System BMS (Building Manage-
ment System) wykonano na zlecenie 
generalnego wykonawcy drugiego 
etapu inwestycji celem ciągłego moni-
toringu i wizualizacji pracy układów 
automatyki instalacji technologicz-
nych.

Ze względu na różnorodność 
urządzeń i systemów oraz rozległość 
obiektu, zastosowano urządzenia 
firmy Moxa, które umożliwiły prze-
prowadzenie integracji systemów au-
tomatyki obiektowej z zachowaniem 
optymalizacji kosztów.

Zastosowanie urządzeń firmy 

Moxa pozwoliło zmniejszyć ilość 
prac związanych z prowadzeniem tras 
kablowych poprzez wykorzystanie 
funkcjonalności obiektowej magistra-
li szkieletowej TCP/IP, która została w 
tym celu odpowiednio zmodyfikowa-
na. Kompaktowa konstrukcja zasto-
sowanych modułów umożliwiła mon-
taż w istniejących szafach automatyki. 
Tak zbudowany podsystem, dzięki 
oprogramowaniu narzędziowemu, 
podlega łatwej konfiguracji oraz dia-
gnostyce, co w znaczący sposób skra-
ca czas niezbędny dla uruchomienia 
systemu BMS.

alarmowanie).
Dane z central klimatycznych, 

pieców gazowych oraz zestawu hy-
droforowego odczytywane są za po-
średnictwem serwera OPC dla pro-
tokołu ModBus poprzez serwery 
portów szeregowych NPort. Komu-
nikacja wykorzystuje mechanizm ma-
powania portów szeregowych, skon-
figurowany dzięki oprogramowaniu 
NPort Administration Suite. Drugim 
źród łem danych do aplikacji SCADA 
jest oprogramowanie Moxa Active 
OPC Serwer, które zapewnia komuni-
kację z modułami kontrolno-pomia-
rowymi ioLogik E1242.

Aplikacja SCADA realizuje wi-
zualizację poszczególnych obiektów, 
monitoring parametrów, archiwizację 
danych oraz raportowanie.

Dzięki systemowi SCADA służby 
techniczne prowadzą ciągły nadzór 
nad monitorowanym obiektem, co 
zmniejsza ryzyko awarii oraz umoż-
liwia przeprowadzanie optymaliza-
cji pracy obiektu, co przekłada się 
na zmniejszenie energochłonności 
obiektu.

Projekt został zrealizowany wio-
sną 2011 roku.

System BMS Kryta Pływalnia Miasta Limanowa

 Rys. 2. Przykłady fizycznego montażu urządzeń Moxa

W ramach integracji systemów 
automatyki zastosowano następujące 
urządzenia Moxa:
• serwer portu szeregowego NPort 5130 
(komunikacja RS-485, protokół Mod-
bus RTU) realizujący monitoring oraz 
sterowanie pracą 9 central klimatycz-
nych wyposażonych w sterowniki firmy 
Carel oraz centralą klimatyczną firmy 
Accerus,
• serwer portu szeregowego NPort 
5130 (komunikacja RS-485, protokół 
Modbus RTU) realizujący monitoring 
zestawu hydroforowego firmy Instal 
Compact,

• serwer portu szere-
gowego NPort 5110 
(komunikacja RS-
232, protokół Mod-
bus RTU) realizujący 
monitoring zestawu 
pieców gazowych fir-
my Hoval, 
• moduły kontrolno 
- pomiarowe ioLogik 
E1242 realizujące 
monitoring układów 

automatycznej kontroli i regulacji pa-
rametrów wody Astral Pol (odczyt 
pH, chlor, redox, sygnalizacja pra-
cy pomp odczynników chemicznych, 

Rys. 1. Diagram połączeń obiektowych
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Modernizację systemu BMS (Building Management 
System) wykonano na terenie zakładów farmaceutycznych 
w Krakowie, celem zwiększenia funkcjonalności.

Zastosowanie urządzeń firmy Moxa pozwoliło zmniej-
szyć ilość prac związanych z prowadzeniem tras kablowych 
poprzez wykorzystanie funkcjonalności magistrali szkiele-
towej TCP/IP. Kompaktowa konstrukcja zastosowanych 
modułów umożliwiła montaż w istniejących szafach auto-
matyki. Tak zbudowany podsystem, dzięki oprogramowa-
niu narzędziowemu, podlega łatwej konfiguracji oraz dia-
gnostyce, co w znaczący sposób skraca czas niezbędny dla 
uruchomienia systemu BMS.

System BMS Wydziału Pakowania 
Produktów Leczniczych TOP Kraków

Rys. 2. Przykłady fizycznego montażu urządzeń Moxa

System RMS (Room Monitoring System) wykonano 
na terenie zakładów farmaceutycznych, celem ciągłego 
monitoringu i wizualizacji parametrów środowiska prze-
chowywania produktów leczniczych.

Zastosowanie urządzeń firmy Moxa pozwoliło zmniej-
szyć ilość prac związanych z prowadzeniem tras kablo-
wych poprzez wykorzystanie funkcjonalności magistrali 
szkieletowej TCP/IP. Tak zbudowany podsystem, dzięki 

System RMS Magazynu Produktów Leczni-
czych TOP Kraków

stępujące urządzenia Moxa:
•  moduły kontrolno-pomiarowe ioLogik E1241 realizują-
ce odczyt temperatury i wilgotności względnej z czujników 
rozmieszczonych w obszarze magazynu, czujniki z wyjściem 
prądowym 4÷20mA,
•  moduły kontrolno-pomiarowe ioLogik E1260 realizujące 
odczyt temperatury z czujników rozmieszczonych w obsza-
rze magazynu, czujniki rezystancyjne PT100.

Źródłem danych dla aplikacji SCADA jest oprogra-
mowanie Moxa Active OPC Serwer, które zapewnia ko-
munikację z modułami kontrolno-pomiarowymi ioLogik 
E1240 oraz ioLogik E1260.

Projekt został zrealizowany w styczniu 2012 roku.

W ramach modernizacji systemu zastosowano nastę-
pujące urządzenia Moxa:
• moduły kontrolno-pomiarowe ioLogik E1241 realizujące 
funkcje sterownia klapami przepływu powietrza z pomiesz-
czeń produkcyjnych w celu zapewnienia kaskady ciśnień 
pomiędzy pomieszczeniami, siłowniki klap z wejściem ste-
rującym 0÷10V.

Dzięki zastosowanemu rozwiązaniu operator systemu 
SCADA, z poziomu stacji operatorskiej, może sterować 
klapami przepływu powietrza, co zapewnia nadzór nad 
wprowadzanymi zmianami w parametrach pracy syste-
mu klimatyzacji oraz ułatwia pracę służbom technicznym. 
Należy nadmienić, że szczególnie w przypadku przemysłu 
farmaceutycznego, jest to obszar krytyczny ze względu na 
wysoki reżim związany z kontrolą środowiska wytwarzania 
i przechowywania.

Projekt został zrealizowany w czerwcu 2012 roku.

oprogramowaniu 
narzędziowemu, 
podlega łatwej 
konfiguracji oraz 
diagnostyce, co w 
znaczący sposób 
skraca czas nie-
zbędny dla uru-
chomienia syste-
mu RMS.

W ramach 
budowy systemu 
zastosowano na-

 

Rys. 2. Przykłady fizycznego montażu urządzeń Moxa

Krzysztof Tomal
Inżynier projektant

Senga

Rys 1. Diagram komunikacji obiektowej

Rys. 1. Diagram połączeń 
obiektowych
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Moduły ioLogik E1200
Wiele tworzonych obecnie aplikacji wymaga od stosowanych modułów kontrolno-pomiarowych kompakto-

wych wymiarów oraz dobrego stosunku jakości do ceny. Rozwiązaniem, które świetnie wpasowuje się w takie wyma-
gania są moduły kontrolno-pomiarowe Moxa ioLogik E1200.

Moduły kontrolno-pomiarowe 
Moxa ioLogik E1200 są obecne na 
rynku od kilku lat i niezmiennie cie-
szą się bardzo dużą popularnością 
wśród użytkowników. Łączą w sobie 
wiele istotnych zalet, które pomimo 
upływu czasu czynią z nich nadal bar-
dzo interesujący i pożądany produkt. 

Mówiąc o zaletach modułów 
kontrolno-pomiarowych Moxy w 
pierwszej kolejności należy zacząć 
od ich różnorodności i kompaktowej 
obudowy. W ofercie dostępnych jest 
kilka wariantów sprzętowych  o różnej 
konfiguracji analogowych i cyfrowych  
portów I/O, wejść temperaturowych, 
termopar, a także wyjść przekaźni-
kowych (Tab. 1). W zależności od 
potrzeb można wybrać model odpo-
wiadający w jak największym stopniu 
stawianym wymaganiom. Jeśli chodzi 
o obudowę to niezbyt duże wymiary 
jak na tego typu urządzenia pozwa-
lają w prosty sposób stosować je przy 
rozbudowie już istniejących aplikacji, 
gdzie często dostępna przestrzeń jest 
mocno ograniczona. W większości  
takich sytuacji moduły serii E1200 
wraz ze swoją wąską, solidną obudo-
wą są idealnym rozwiązaniem. Bardzo 
małe zapotrzebowanie na przestrzeń 
oraz możliwość montażu łańcucho-
wego moduł przy module pozwalają 
często inżynierom wyjść obronną ręką 
z problematycznych sytuacji. Połącze-
nie łańcuchowe kolejnych modułów 
jest możliwe dzięki wbudowanemu 
dwuportowemu switchowi Ethernet. 
Dzięki jego zastosowaniu nie ma po-
trzeby stosowania dodatkowego swit-
cha koniecznego do dołączenia uży-
wanych modułów do sieci lokalnej, 
tym samym redukując również wyma-
gane okablowanie. Oczywiście ma to 
swoje uzasadnienie również od strony 
ekonomicznej. Przykładowo jeśli sys-

tem zawiera 700 modułów, koszt re-
dukcji okablowania będzie wynosił aż 
15% kosztów budowy całego systemu. 
Takie rozwiązanie jest bardzo chętnie 
i powszechnie stosowane w wielu już 
istniejących aplikacjach przemysło-
wych, systemach zabezpieczeń, moni-
toringu itd. 

Konfiguracja ioLogików odbywa 
się z wykorzystaniem przeglądarki 
www. Standardowo wszystkie nowe 
moduły mają domyślnie skonfigu-
rowany ten sam adres sieciowy. Aby 
uniknąć problemu jednoczesnego 
dostępu do wielu modułów oraz kon-
fliktów adresów, Moxa udostępnia 
oprogramowanie ioSearch, które wy-
szukuje wszystkie znajdujące się w 
sieci lokalnej moduły serii E1200 oraz 
pozwala na zdefiniowanie ich adresów. 
Oprócz szybkiej adresacji ioSearch 
umożliwia również zaimportowanie 
uprzednio utworzonego pliku konfi-
guracyjnego dla każdego modułu oraz 
update firmware. Ma to szczególne 
znaczenie przy dużych wdrożeniach 
gdzie liczba instalowanych modułów 
liczy kilkadziesiąt bądź kilkaset sztuk. 
Logowanie się na każdy z modułów 
pojedynczo i ustawianie wszystkich 
parametrów przy dużej liczbie urzą-
dzeń byłoby bardzo czasochłonne. 

Mówiąc o ioLogikach serii E1200, 
koniecznie trzeba również wspomnieć 
o kolejnej zalecie jaką jest funkcja 
peer-to-peer(P2P). Często budowane 
systemy zbierają informacje z miejsc 
mocno odległych od centrum stero-
wania co może być niedogodnością. 
Funkcja peer-to-peer umożliwia bez-
pośrednie odwzorowanie wejścia na 
wyjście w innym module kontrolno-
-pomiarowym bez ingerencji jednost-
ki sterującej takiej jak np. sterownik 
PLC. Pozwala to na integrację aplika-
cji, w której konkretne działania nie 
wymagają zewnętrznej kontroli i są 
wykonywane niezależnie. Dodatkowo 
niesie za sobą również korzyści eko-
nomiczne, redukuje konieczne oka-
blowanie a także zmniejsza genero-
wany ruch sieciowy. Moxa zadbała o 
to by konfiguracja połączenia peer-to-
-peer była bardzo prosta i intuicyjna 
dla użytkowników. Cały proces ma-
powania sprowadza się do wybrania 
par portów oraz zdefiniowania adresu 
zdalnego modułu ioLogik. Użytkow-
nicy mogą zdefiniować do 50 reguł 
peer-to-peer.  W celu zabezpieczenia 
takiego połączenia przed niekontro-
lowanymi działaniami wynikającymi 
np. z awarii sieci, dostępny jest tryb 
Safe Mode. Pozwala on sprecyzować 
jak będzie się zachowywać zmapowa-
ne wyjście w przypadku braku infor-
macji z wejścia. Może to być np. trzy-
manie poprzednio zarejestrowanego 
stanu lub przejście w stan OFF. 

Kolejny argument przemawiający 
na korzyść modułów Moxy to moż-
liwość definiowania adresów proto-
kołu Modbus przez użytkownika. Jak 
wiadomo przy integracji urządzeń 
kontrolno-pomiarowych z systemem 
SCADA konieczne jest zdefiniowanie 
adresów dla kanałów wejściowych i 
wyjściowych dla protokołu Modbus 

Rys. 1. ioLogik E1200
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TCP celem odpytywania i odbierania 
danych. Bardzo często jest to żmud-
ny i czasochłonny proces wymaga-
jący dokładnego przeanalizowania 
instrukcji pod kątem adresacji. Roz-
wiązanie oferowane w urządzeniach 
Moxy jest bardzo elastyczne pod tym 
kątem. Pozwala na konfigurowanie 
przez użytkownika adresów zgodnie z 
innym poprzednio stosowanym urzą-
dzeniem kompatybilnym ze standar-
dem Modbus TCP. Dzięki temu przy 
wymianie pojedynczego elementu 
systemu nie trzeba na nowo konfigu-
rować adresów w sterowniku, co może 
prowadzić do pojawiania się konflik-
tów w bazie adresów. Jednym słowem 
takie rozwiązanie jest wygodne przy 
rozbudowie aplikacji, bądź zastępowa-
niu innych urządzeń modułami Moxy. 
Taka elastyczność jest bez wątpienia 
bardzo pożądaną cechą przy budowie 
nowych i rozbudowie starych aplika-
cji. Znacząco ułatwia wdrożenie i dal-
szą obsługę takiego systemu. 

Moxa w swoich modułach 
ioLogik poza standardową architek-
turą pasywną, wymagającą ciągłego 
odpytywania i komunikacji jednostki 
sterującej z urządzeniami podrzęd-
nymi, oferuje również zupełnie inny 
model komunikacji. Jest to architektu-
ra aktywna wspierana przez bezpłatne 
oprogramowanie Active OPC Server. 
Różnica polega na tym, że ioLogik 
wysyła informacje tylko przy zmianie 
stanu logicznego wejścia cyfrowego 
bądź zdefiniowanej wcześniej procen-
towej zmianie wartości wejść analogo-
wych.  Dodatkowo możemy również 
skonfigurować uaktualnianie wartości 
co określony czas. Takie rozwiązanie 
jest możliwe dzięki zastosowaniu opa-
tentowanej przez Moxę technologii 
Active Tags. Użytkownik potrzebuje 
jedynie 5 sekund na stworzenie takiej 
reguły, która prowadzi aktywną ko-

munikację z serwerem OPC. Jednym 
słowem raportowane będą np. tylko 
zmiany sygnału na wejściu. Jeśli taka 
sytuacja ma miejsce 5 razy dziennie, 
informacje zostaną wysłane tylko w 
tych 5 przypadkach. W pozostałym 
czasie moduł nie prowadzi komunika-
cji ze sterownikiem. Takie rozwiązanie 
niesie za sobą wiele korzyści. Znacz-
nie redukuje generowany ruch siecio-
wy eliminując konieczność ciągłej wy-
miany danych. Ponadto przy znacznie 
mniejszym obciążeniu sieci znacząco 
maleją generowane opóźnienia. Czas 
potrzebny na przesłanie informacji 
może być nawet do 7 razy krótszy niż 
w przypadku stosowania architektury 
pasywnej. Można stwierdzić,  że infor-
macje są przekazywane natychmiast. 
Active OPC Server może być również 
łatwo integrowany z istniejącymi sys-
temami SCADA. Funkcjonalność ta 
jest bardzo ceniona przez użytkowni-
ków i wielokrotnie podkreślana jako 
najmocniejsza strona modułów Moxy. 
Trzeba tu jeszcze raz podkreślić, że 
jest to jedyne dostępne w pełni dar-
mowe oprogramowanie tego typu na 
rynku. Do dyspozycji klientów Moxy 
jest także darmowe oprogramowanie 
DA-Center. We współpracy z Active 
OPC Server pozwala na zapis zbiera-
nych danych do plików popularnych 
baz danych lub arkusza kalkulacyj-
nego. Jest to szczególnie korzystna 
sytuacja dla użytkowników budują-
cych niezbyt duże systemy. DA-Cen-
ter umożliwia bardzo łatwą rejestrację 
danych i ich późniejsze zobrazowanie 
celem nadzorowania np. pracy apli-
kacji. Oczywiście oprogramowanie 
to może być stosowane przy każdego 
typu aplikacjach, a jego współpra-
ca z Active OPC Server nie wyklu-
cza współpracy z systemem SCADA. 
Konfiguracja DA-Center jest bardzo 
intuicyjna i szybka przez co nie po-

winna sprawiać żadnych problemów. 
Moxa projektując swoje urządze-

nia pamięta również o programistach. 
Specjalnie dla nich dostępna jest go-
towa biblioteka MXIO. Jest to świetny 
składnik do tworzenia zaawansowa-
nych aplikacji wykorzystujących mo-
duły Moxy jako elementy kontrolno-
-pomiarowe. Zawiera w sobie gotowe 
polecenia do obsługi portów I/O eli-
minując konieczność generowania 
wielu linijek kodu. Jest to bardzo duże 
udogodnienie, które bardzo często 
pozwala zaoszczędzić wiele cennego 
czasu poświęcanego np. na prawi-
dłowe oprogramowanie komunikacji 
z modułem w standardzie Modbus 
TCP. Warto wspomnieć, że biblioteka 
MXIO zawiera również gotowe funk-
cje wspierające wcześniej omawiany 
aktywny model komunikacji modu-
łów z jednostką sterującą. 

Podsumowując, moduły kontrol-
no - pomiarowe ioLogik seria E1200 
są bez wątpienia jednym z flagowych 
produktów  Moxy. Głównymi atutami 
przemawiającymi za wyborem tego 
rozwiązania są: solidna, kompaktowa 
obudowa, bezpłatny serwer OPC (Ac-
tive OPC Server), oprogramowanie 
DA-Center, biblioteka programistycz-
na MXIO, bardzo łatwa i intuicyjna 
konfiguracja oraz dość duże zróż-
nicowanie dostępnych modeli.   Na 
koniec trzeba jeszcze raz podkreślić 
bardzo atrakcyjny stosunek ceny do 
możliwości jaki Moxa oferuje w swo-
ich urządzeniach. Na tle obecnej kon-
kurencji wypada bardzo atrakcyjnie i 
posiada liczne atuty, które sprawiają, 
że znajduje się wśród rynkowych lide-
rów w segmencie modułów kontrolno 
- pomiarowych.

Mirosław Zwierzyński 
Elmark Automatyka Sp. z o.o.

E1210 E1211 E1212 E1214 E1240 E1241 E1242 E1260 E1262

16 DI 16 DO 8 DI, 8 DO 6 DI, 6 Rel. 8 AI 4 AO
4 AI, 4 DI,

4 DIO 
6 RTD 8 TC

Tabela. 1. Porównanie modeli serii ioLogik E1200
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Modemy IP firmy MOXA

Dynamiczny rozwój usług telefonii komórkowej związanych  z bezprzewodową transmisją danych sprawia, że 
coraz częściej wykorzystuje się tego typu transmisję w zastosowaniach przemysłowych.  Najpopularniejszymi urządze-
niami umożliwiającymi skorzystanie z dobrodziejstw transmisji danych wykorzystującej infrastrukturę sieci GSM są 
modemy GSM obsługiwane za pomocą komend AT. 

Modemy GSM to urządzenia 
podłączane do komputera lub inne-
go urządzenia przez interfejs szere-
gowy RS-232/422/485 lub USB.  Aby 
zestawić połączenie wdzwaniane lub 
pakietowe należy wysłać z urządzenia 
nadrzędnego odpowiednią sekwen-
cję komend AT. Konieczne jest więc 
napisanie aplikacji lub skryptu, który 
będzie odpowiedzialny za realizację 
transmisji co w wielu przypadkach 
może okazać się problematyczne. 
Kolejnym ograniczeniem modemów 
GSM jest niewielka prędkość trans-
misji.  

 Znacznie większe możliwo-
ści a jednocześnie dużo łatwiejszą 
obsługę oferują modemy IP.  Urzą-
dzenia te samodzielnie zestawiają 

połączenie z siecią komórkową, nie 
ma więc potrzeby wysyłania komend 
AT a wystarczy prosta, jednorazowa 
konfiguracja za pomocą np. przeglą-
darki internetowej. Modemy IP mają 
wbudowaną obsługę protokołu TCP/
IP dzięki czemu umożliwiają jedno-
czesny zdalny dostęp do urządzeń z 
portem szeregowym RS-232/422/485 
oraz z urządzeniami wykorzystują-
cymi transmisję za pomocą protoko-
łu TCP/IP podłączonymi do portu 
Ethernet. 

Firma MOXA oferuje szeroki 
wybór modeli modemów IP różnią-
cych się liczbą portów szeregowych, 
temperaturą pracy oraz  obsługiwa-
nymi standardami bezprzewodowej 
transmisji danych. Urządzenia wspie-

rające standard GPRS osiągają mak-
symalną prędkość transmisji danych 
80 kbit/s, w standardzie EDGE 
maksymalnie 236 kbit/s natomiast 
urządzenia z komunikacją HSPA – 
maksymalnie do 3,6 Mbit/s. Zasięg 
oferowanych w danej lokalizacji usług 
zależy od wybranego operatora sie-
ci komórkowej.  Wszystkie modele 
przystosowane są do montażu na szy-
nie DIN i zasilane napięciem stałym z 
zakresu 12-48 VDC. Dodatkowo mo-
dele obsługujące standard EDGE oraz 
HSPA wyposażono w dwa redundant-
ne wejścia zasilania oraz dwa wejścia 
cyfrowe i wyjście przekaźnika które 
można wykorzystać do alarmowania.

Jeżeli chodzi o dostęp do por-
tów szeregowych, to jest on analo-

Rys. 1.  Modemy IP umożliwiają jednoczesny zdalny dostęp przez sieć komórkową do urządzeń z interfejsem Ethernet
  oraz z interfejsem szeregowym RS-232/422/485
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giczny do popularnych serwerów 
portów szeregowych firmy MOXA. 
Najpopularniejszym sposobem jest 
mapowanie wirtualnego portu szere-
gowego.  W przypadku takiej konfigu-
racji w systemie operacyjnym pojawia 
się dodatkowy port COM. Możliwa 
jest także konfiguracja OnCell’a jako 
TCP Client/Server lub UDP Client/
Server. W tym przypadku dostęp do 
zdalnego portu szeregowego realizo-
wany jest za pomocą standardowego 
mechanizmu Socket.  

 Zdalny dostęp do portu ether-
netowego można uzyskać w dwojaki 
sposób. Korzystając z funkcjonalno-
ści  VPN Client można zestawić tu-
nel VPN i uzyskać  dostęp do całej 
sieci lokalnej połączonej do OnCell’a.  
Pewnym ograniczeniem może być to, 
że do zestawienia połączenia potrze-
bujemy routera z funkcjonalnością 
serwera VPN. Dlatego dla prostszych 
aplikacji przewidziano funkcjonal-
ność przekierowania portów TCP/IP. 
W ten sposób bardzo łatwo można 
uzyskać dostęp np. do konsoli  www 
sterownika lub innego urządzenia 
podłączonego do portu Ethernet w 
OnCell’u.  Funkcjonalność przekie-
rowania portów TCP dostępna jest 
we wszystkich modelach, natomiast 

możliwość zestawienia tunelu VPN 
oferują modele obsługujące standard 
EDGE i HSPA.

W przypadku urządzeń pracu-
jących w zdalnych lokalizacjach nie-
zwykle istotną kwestią jest  bezpie-
czeństwo i niezawodność transmisji. 
MOXA oferuje w tym zakresie szereg 
funkcjonalności.  Wszystkie modele 
mają zaimplementowaną funkcjonal-
ność GuaranLink.  W przypadku zani-
ku zasięgu sieci komórkowej oraz pro-
blemów z ponownym zalogowaniem 
do sieci, urządzenie automatycznie się 
resetuje i ponawia próbę logowania do 
sieci. Urządzenia umożliwiają także 
szyfrowanie transmisji z portem sze-
regowym co ma istotne znaczenie w 
przypadku przesyłania danych przez 
sieć publiczną. Oprócz tego możemy 
zdefiniować listę adresów IP, które 
mogą uzyskać dostęp do portu szere-
gowego (Accessible IP List).  Dostęp 
do konfiguracji urządzenia jest zabez-
pieczony hasłem, dodatkowo możemy 
zdecydować, które sposoby dostępu 
(http, https, telnet, SSH, SNMP) do 
konfiguracji urządzenia będą dostęp-
ne, a które nie.  Można również zdefi-
niować jakie adresy IP mogą uzyskać 
dostęp do konfiguracji (Host Table). 

 W sytuacjach awaryjnych 

Tabela 1.  Porównanie modeli modemów IP oferowanych przez firmę MOXA

przydatna jest możliwość automatycz-
nego powiadamiania Auto Warning 
oraz możliwość zapisywania logów.  
W konfiguracji OnCell’a możemy za-
znaczyć o jakich sytuacjach chcemy 
być poinformowani (np. nieudana 
próba zalogowania, zrestartowanie 
urządzenia itp.) oraz w jaki sposób 
(e-mail, SNMP Trap, SMS). Możemy 
również zdefiniować jakie wydarze-
nia mają być zapisywane w logach. 
Odczyt logów może znacząco ułatwić 
znalezienie przyczyn niewłaściwego 
działania. 

 Modemy IP to urządzenia, 
dzięki którym w aplikacjach przemy-
słowych można w pełni wykorzystać 
możliwości transmisji danych w sie-
ciach komórkowych. Zaimplemen-
towane funkcjonalności zapewniają 
bezpieczną i niezawodną transmisję, 
a szeroki wybór modeli pozwala łatwo 
dobrać model odpowiadający wyma-
ganiom danej aplikacji. 

Cezary Ziółkowski
Elmark Automatyka Sp. z o.o.

Model
Obsługiwane standardy 

transmisji danych
Interfejs szeregowy Temperatura pracy

OnCell G3111/EU GSM/GPRS 1x RS-232 -30 do 55°C
OnCell G3151/EU GSM/GPRS 1x RS-232/422/485 -30 do 55°C
OnCell G3211/EU GSM/GPRS 2x RS-232 -30 do 55°C
OnCell G3251/EU GSM/GPRS 2x RS-232/422/485 -30 do 55°C

OnCell G3110 GSM/GPRS/EDGE 1x RS-232  -30 do 55°C
OnCell G3110-T GSM/GPRS/EDGE 1x RS-232 -30 do 70°C
OnCell G3150 GSM/GPRS/EDGE 1x RS-232/422/485 -30 do 55°C

OnCell G3150-T GSM/GPRS/EDGE 1x RS-232/422/485 -30 do 70°C
OnCell G3110-HSPA GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA 1x RS-232 -30 do 55°C

OnCell G3110-HSPA-T GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA 1x RS-232 -30 do 70°C
OnCell G3150-HSPA GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA 1x RS-232/422/485 -30 do 55°C

OnCell G3150-HSPA-T GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA 1x RS-232/422/485 -30 do 70°C
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Przegląd oferty przełączników przemysłowych firmy MOXA
Rozwiązania Ethernetu przemysłowego dostępne są na rynku już od ponad dekady. W tym czasie nastąpiła 

głęboka ewolucja urządzeń typu rugged. O ile jeszcze kilka lat temu najpopularniejszymi switchami przemysłowymi 
były modele niezarządzalne, wyposażone z reguły w porty miedziane, o tyle w chwili obecnej gama dostępnych rozwią-
zań jest na tyle szeroka, że wybór odpowiedniego modelu nie sprowadza się już tylko do określenia ilości potrzebnych 
portów. Stając przed problemem doboru odpowiedniego switcha przemysłowego należy określić szereg parametrów 
urządzenia, m.in. ilość portów, rodzaj portów (miedziane czy światłowodowe), rodzaj złącz (RJ45, M12, światłowo-
dowe SC, LC, ST), zasilanie PoE, sposób montażu (szyna DIN, szafa RACK), temperaturę pracy, szczelność obudowy 
i wiele innych. W artykule postaram się przedstawić główne grupy przełączników firmy MOXA oraz ich docelowe 
zastosowania.

Oferta switchy przemysłowych firmy MOXA jest obecnie bardzo szeroka, obejmuje kilkanaście rodzin urządzeń i 
kilkaset modeli, tak więc wybór optymalnego rozwiązania do projektowanej sieci może stwarzać pewne problemy. Gene-
ralnie przełączniki Ethernet można podzielić na dwie główne grupy – zarządzalne i niezarządzalne. 

Switche niezarządzalne
Rodzina przełączników niezarządzalnych składa się z 

następujących serii urządzeń:

Switche na szynę DIN
EDS-200 – przełączniki EDS-205 oraz EDS-208 
 (opcjonalnie z portem światłowodowym 
 wielodomowym). Urządzenia zamknięte są 
 w plastikowej obudowie oraz posiadają 
 pojedyncze wejście zasilania.
EDS-200A – w przypadku tej serii mamy do czynienia 
 ze znacznie większą ilością modeli. I tak 
 podstawowym modelem są switche 
 EDS-205A/208A (opcjonalnie z portami 
 światłowodowymi jedno/wielodomowymi), 
 dostępna jest wersja z PoE+, czyli 
 EDS-P206A-4PoE (również opcjonalnie z portami 
 światłowodowymi), wersja gigabitowa  - 
 EDS-G205A, oraz najnowszy model – switch 

 gigabitowy PoE – EDS-G205A-4PoE. Switche 
 z serii EDS-200A posiadają aluminiową 
 obudowę oraz redundantne wejście zasilania, 
 ponadto wszystkie modele występują również 
 w wersji z rozszerzonym zakresem temperatur.
EDS-300 -  urządzenia w metalowej obudowie, 
 wyposażone w redundantne wejście zasilania 
 oraz przekaźnik alarmowy. W skład tej serii 
 wchodzą switche EDS-305 (5 portów 
 10/100Mbit/s, opcjonalnie jeden światłowodowy), 
 EDS-308 (8 portów 10/100, opcjonalnie jeden lub
  dwa światłowodowe), EDS-309 (6 portów RJ-45, 
 3 porty światłowodowe wielomodowe), 
 EDS-316 (16 portów 10/100, opcjonalnie jeden 
 lub dwa światłowodowe) oraz switch gigabitowy 
 EDS-G308 i switch PoE – EDS-P308. Tutaj 
 również wszystkie modele występują w wersjach 
 przeznaczonych do pracy w rozszerzonym 
 zakresie temperatur.

Switche MOXA na szynę DIN
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Switche do szafy RACK
IKS-6324 – jest to jedyny model switcha niezarządzalnego 
 przeznaczonego do montażu w szafie RACK. 
 Urządzenie posiada 22 porty RJ45 oraz jeden slot 
 umożliwiający motaż modułu 
 światłowodowego. Dostępne są wersje 
 z zasilaniem 230 VAC/VDC oraz 12/24/48 VDC

Switche ze złączami M12
TN-5305 – 5-portowy switch Fast Ethernet w obudowie 
 IP68.
TN-5308 – 8 portowy switch FastEthernet, opcjonalnie 
 w wersji z 4 lub 8 portami PoE.

 porty światłowodowe). Nowością w ofercie 
 producenta są modele EDS-405A/408A-PN 
 (obsługa PROFINET) oraz EDS-405A/408A-EIP 
 (obsługa EIP)
EDS-500A – bardzo liczna rodzina switchy o pełnej 
 funkcjonalności urządzeń zarządzalnych, 
 obejmująca takie modele jak:

Switche zarządzalne

MOXA ICS-G7852

MOXA EDS-G509

•  EDS-510A – 7 portów 10/100, 3 porty gigabitowe 
 (RJ45 lub SFP)
•  EDS-518A – 16 portów 10/100 (w tym opcjonalnie 
 2 światłowodowe), 2 porty gigabitowe combo 
 RJ45/SFP
•  EDS-G509 – 9 portów gigabitowych, z czego 4 porty 
 RJ45 oraz 5 portów combo RJ45/SFP
•  EDS-P510A – 7 portów 10/100 (w tym 4 porty PoE), 

Gama przełączników zarzą-
dzalnych jest znacznie szersza i 
obejmuje switche dedykowane dla 
różnych segmentów rynku auto-
matyki (energetyka, transport itp.). 
Klasyfikacji urządzeń można doko-
nywać na podstawie kilku różnych 
kryteriów, dla zachowania spójno-
ści zostanie przedstawiony podział 
ze względu na sposób montażu.

Switche na szynę DIN
Przełączniki przeznaczone do 

montażu na szynę DIN stanowią 
najliczniejszą grupę switchy prze-
mysłowych dostępnych w ofercie 
firmy MOXA. Wszystkie urządze-
nia wyposażone są w metalową 
obudowę, redundantne wejścia za- Switche niezarządzalne na szynę DIN

silania oraz przekaźniki alarmowe. Główne grupy to:
EDS-400A – switche typu Entry-Level, posiadające 
 najważniejsze funkcje urządzeń zarządzalnych 
 (protokoły redundancji, VLAN, QoS, SNMP, 
 DHCP i inne). Przedstawicielami tej serii 
 switchy są modele EDS-405A (5 portów 10/100, 
 opcjonalnie 2 porty światłowodowe) oraz 
 EDS-408A (8 portów 10/100, opcjonalnie 2 lub 3 

•  EDS-505A – 5 portów 10/100, opcjonalnie 
 2 światłowodowe
•  EDS-508A – 8 portów 10/100, opcjonalnie 
 2 światłowodowe
•  EDS-516A – 16 portów 10/100, opcjonalnie 
 2 światłowodowe
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 3 porty gigabitowe combo RJ45/SFP
•  EDS-P506A-4PoE – 6 portów 10/100 RJ45, z czego 
 4 porty w standardzie PoE+
•  EDS-P510A-8PoE – 8 portów 10/100 w standardzie 
 PoE+, 2 porty gigabitowe combo RJ45/SFP
EDS-600 – switche zarządzalne o budowie modułowej 
 – porty Fast Ethernet realizowane są w postaci 
 kart modułowych CM-600, dzięki czemu istnieje 

PT-508/510 – przełączniki z serii PowerTrans 
 dedykowane do pracy w energetyce (zgodność 
 z normą IEC-61850. Urządzenia wyposażone 
 w porty Fast Ethernet.

Switche do szafy RACK
Przełączniki przemysłowe do szafy RACK zostały za-

projektowane z myślą o stosowaniu w centralnym miejscu 

 możliwość dowolnego doboru rodzajów portów. 
 W skład tej serii switchy wchodzą 4 modele – 
 EDS-608 (maksymalnie 8 portów 10/100), 
 EDS-611 (3 porty gigabitowe combo oraz 
 maksymalnie 8 portów 10/100), EDS-616 
 (maksymalnie 16 portów 10/100) oraz EDS-619 
 (3 porty gigabitowe combo oraz maksymalnie 
 16 portów 10/100). 
EDS-728/828 – najbardziej rozbudowane switche 
 modułowe na szynę DIN, umożliwiają 
 zamontowanie do 24 portów Fast Ethernet (RJ45 
 lub światłowodowe) oraz 4 portów gigabitowych 
 (RJ45 lub SFP). Dodatkowo model EDS-828 
 posiada funkcję przełączania w warstwie trzeciej 
 (routing statyczny, RIPv1/v2, OSPF). Switche z tej 
 serii umieszczone są w plastikowej obudowie 
 i przeznaczone do pracy w zakresie od 0 do 60
 stopni.

sieci, stąd też wyposażone są w większą ilość portów niż 
modele na szynę DIN, a także posiadają większą wydaj-
ność pracy. Główne grupy tych switchy to:
ICS-G7848/G7850/G7852 – wysokowydajne, modułowe 
 przełączniki warstwy trzeciej, wyposażone 
 w 12 slotów przeznaczonych do montażu kart 
 interfejsowych z serii IM-G7000. Karty z serii 
 IM-G7000 posiadają 4 porty gigabitowe RJ45 
 lub SFP, czyli w switchu tej serii można 
 zainstalować maksymalnie 48 portów 
 gigabitowych. Ponadto model ICS-G7850 
 wyposażony został w dwa, a model ICS-G7852 
 aż w cztery porty 10Gb/s. Urządzenie 
 umieszczone jest w obudowie o wysokości 4U
ICS-G7748/G7750/G7752 – switche analogiczne do serii 
 powyżej, z tym, że nie posiadają możliwości pracy 
 w warstwie trzeciej.
ICS-G7826/G7828 – switche warstwy trzeciej w obudowie 

Rodzina switchy Power Trans
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 1U wyposażone w 24 porty gigabitowe (RJ45 lub 
 SFP) oraz 2 lub 4 porty 10Gb/s. 
ICS-G7526/G7528 – switche warstwy drugiej o zestawie 
 portów analogicznej jak w przypadku serii 
 ICS-G7826/G7828
IKS-G6824 – 24 portowy, gigabitowy switch warstwy 
 trzeciej, posiadający 20 portów gigabitowych RJ45 
 lub SFP oraz 4 porty gigabitowe combo
IKS-G6524 – zestaw portów jak powyżej, brak obsługi 
 przełączania w warstwie trzeciej
IKS-6726/6728 – switch warstwy drugiej, 8 portów 10/100 
 RJ45, 2 lub 4 porty gigabitowe combo oraz 
 2 sloty przeznaczone do montażu modułów 
 interfejsowych IM-6700
PT-7728/7828 – switche PowerTrans dedykowane do 
 zastosowań w energetyce, posiadają 3 sloty 
 przeznaczone do montażu modułów 
 interfejsowych Fast Ethernet (maksymalnie 
 24 porty) oraz jeden slot przeznaczony do 
 montażu modułu gigabitowego ( 2 lub 4 porty 
 gigabitowe combo)

PT-7710 – modułowy switch, maksymalnie 10 portów, 
 z czego 2 gigabiotowe
PT-G7509 – gigabitowy switch dla energetyki, 9 portów 
 gigabitowych combo
PT-7324 – switch typu Entry Level, 22 porty Fast Ethernet 
 RJ45, możliwość montażu dwóch dodatkowych 
 portów gigabitowych combo

Switche ze złączami M12
Przełączniki ze złączami M12 dedykowane są do za-

stosowań w transporcie, gdzie specyficzne warunki pracy 
(głównie drgania i wibracje) powodują konieczność sto-
sowania złączy bardziej niezawodnych niż standardowe 
RJ45. Serią dedykowaną do zastosowań w transporcie jest 
rodzina switchy ToughNet, w skład której wchodzą nastę-
pujące modele:
TN-5816/5818 – switch warstwy trzeciej, wyposażony 
 w 16 portów Fast Ethernet (w tym 4 porty 
 z funkcją Bypass) oraz 2 porty gigabitowe 
 (w modelu TN-5818)
TN-5518 – switch warstwy drugiej, 16 portów 10/100, 
 2 porty gigabitowe
TN-5516 – 16 portów Fast Ethernet, opcjonalnie 8 portów 
 PoE (w modelu TN-5516-8PoE)
TN-5510 – 8 portów Fast Ethernet oraz 2 porty gigabitowe, 
 opcjonalnie światłowodowe ze złączami ODC 
 (model TN-5510-2GLSX-ODC)
TN-5508 – najmniejszy model zarządzalny, wyposażony 
 w 8 portów Fast Ethernet M12

Oprócz modeli przełączników sieciowych wymienio-

Rodzina Switchy ToughNet

nych w powyższym zestawieniu w 
ofercie firmy MOXA jest też cała 
gama akcesoriów, m.in. injectory i 
splittery PoE, złącza M12, kable sie-
ciowe, uchwyty montażowe i wiele 
innych. Ponadto samo zestawienie 
switchy może w krótkim czasie stać 
się nieaktualne ze względu na dużą 
ilość nowych modeli wprowadza-
nych do oferty przez producenta. 
Najlepszym i najbardziej aktualnym 
źródłem informacji o ofercie firmy 
MOXA jest nasza strona interneto-
wa www.moxa.elmark.com.pl, w ra-
zie wszelkich pytań lub wątpliwości 
dotyczących doboru switchy mogą 
Państwo kontaktować się z nami 
pod adresem moxa@elmark.com.pl

Piotr Sabak
Elmark Automatyka Sp. z o.o.

Switche dla energetyki
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ioLogik E1500 - moduły kontrolno - po-
miarowe dla kolejnictwa

danych. Uzupełnieniem modułów 
ioPAC jest seria modułów rozpro-
szonych wejść/wyjść ioLogik E1500. 
W zależności od modelu urządzenie 
posiada wejścia cyfrowe lub wejścia 
i wyjścia cyfrowe. Aby zabezpieczyć 
logikę, wejścia wyposażono w izola-
cję galwaniczną od układu logicznego 
oraz między poszczególnymi kanała-
mi. Komunikacja odbywa się z wyko-
rzystaniem interfejsu Ethernet (złącze 
M12) i protokołu Modbus/TCP.

 Komunikacja w obrębie po-
ciągu wykorzystuje najczęściej stan-
dard Ethernet. Moxa oferuje szeroki 
wybór switchy ethernetowych dedy-
kowanych dla kolejnictwa. W ofercie 
znajdziemy zarówno switche nieza-
rządzalne jak i zarządzalne, pozwa-
lające tworzyć redundantne sieci w 
standardzie TurboRing. W przypadku 
przerwania pierścienia, protokół Tur-
bo Ring zapewnia rekonfigurację sieci 
w czasie poniżej 20ms. Wiele modeli 
przełączników oferuje również tech-
nologię PoE. Przełączniki etherneto-
we Moxa mogą również znaleźć zasto-
sowanie w infrastrukturze kolejowej 
– np. do redundantnego połączenia 

Kompleksowa oferta sprzętu Moxa dla kolejnictwa
Nowoczesne pociągi oraz infrastruktura kolejnictwa, aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort pasażerom, wyko-

rzystują wiele różnorakich urządzeń elektronicznych. Są to komputery, kamery, urządzenia komunikacyjne czy rożne-
go rodzaju kontrolery. Wszystkie te urządzenia powinna łączyć solidność wykonania oraz w miarę możliwości redun-
dancja zapewniająca poprawne funkcjonowanie nawet w przypadku awarii. 

   Moxa to producent, który ma 
wieloletnie doświadczenie w projek-
towaniu i produkcji rozwiązań prze-
znaczonych do pracy w szczególnie 
trudnych warunkach spotykanych w 
różnych gałęziach przemysłu. Sukce-
sywnie uzupełniana jest grupa urzą-
dzeń z certyfikatami EN50155 oraz 
EN50121 przystosowanych do pracy 
w kolejnictwie. Są to certyfikaty, które 
stosuje się w systemach monitoringu, 
informacji pasażerskiej, bezprzewo-
dowej komunikacji taboru z infra-
strukturą kolejową itp. Standardy te 
zapewniają odporność urządzeń na 
drgania i wstrząsy, niezawodne, bez-
wentylatorowe chłodzenie, minimal-
ny zakres temperatur pracy od -25oC 
do 55oC oraz złącza ethernetowe w 
standardzie M12 lub M23. 

 Komputery stosowane w po-
ciągach mogą pełnić różne role. Mogą 
to być funkcje zarządzające całym 
systemem, funkcje informacji i mul-
timediów dla pasażerów oraz funkcje 
rekordera dla kamer monitoringu. 
Model V2426 to wydajny komputer, 
który może być zastosowany do zarzą-
dzania infrastrukturą informatyczną 
pociągu. Model posiada wyjście VGA 
i DVI do podłączenia dwóch nieza-
leżnych monitorów, dwa porty Ether-
net, cztery porty szeregowe, 3 porty 
USB oraz czytnik kart Flash i złącze 
SATA-150 do podłączenia nośników 
pamięci. Dodatkowo moduł posiada 
dwa sloty na wejścia modułów roz-
szerzeń. Najciekawszym z dostępnych 
modułów rozszerzeń jest EPM-3337 
integrujące modem komórkowy, ac-
cess point/client sieci Wi-Fi oraz od-
biornik GPS. Stosując zestaw dwóch 
takich modułów możemy np. udo-
stępnić w pociągu Internet korzystając 
z dwóch niezależnych dostawców ko-

mórkowych. Ułatwieniem w zrealizo-
waniu takiej aplikacji może być opro-
gramowanie MIRF (Mobile Intelligent 
Routing Framework) pozwalające w 
intuicyjny sposób, za pomocą prze-
glądarki internetowej, zdefiniować 
ustawienia wszystkich interfejsów. 
Funkcję rekordera zapisującego obraz 
z kamer mogą pełnić modele V2416 
oraz V2616. Model V2416 wyposa-
żony jest w dwa sloty do podłączenia 
dysków HDD lub SSD. W modelu 
V2616 dodatkowo możemy zainsta-
lować dysk wewnątrz obudowy. Dys-
ki montowane są na opatentowanych 
przez Moxę wspornikach anty-wstrzą-
sowych. Kolejnym modelem jest kom-
puter V2406 idealnie nadający się do 
obsługi systemów informacyjnych. 
Wyposażono go w wyjście VGA i DVI 
oraz dwa porty Ethernet. Dodatkowo 
model ten wyposażono również w 
cztery porty szeregowe oraz wejścia/
wyjścia cyfrowe, czytnik kart Flash 
oraz złącze SATA-150 do podłączenia 
dysku twardego. 

 Dla funkcji kontrolno-pomia-
rowych w pociągach idealnym rozwią-
zaniem są moduły ioPAC 8020. Jest to 

modułowy system, w którym 
możemy zainstalować w zależ-
ności od modelu 5 lub 9 slotów 
I/O (wejścia lub wyjścia cyfro-
we, wejścia analogowe – prą-
dowe lub napięciowe). Moduły 
ioPAC mogą być programowa-
ne w języku C/C++ lub za po-
mocą reguł typu if … then … 
else (logika Click&Go). Urzą-
dzenie wyposażone jest w dwa 
porty ethernetowe (złącza RJ45 
lub M12), które umożliwiają 
połączenie łańcuchowe. Wbu-
dowany slot na karty SDHC 
umożliwia lokalne zbieranie 
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między stacjami kolejowymi. 
 Firma Moxa oferuje również 

gotowe rozwiązanie dla zapewnienia 
bezprzewodowej komunikacji między 
wagonami. Takie rozwiązanie może 
okazać się lepsze niż połączenie prze-
wodowe. Połączenie przewodowe mię-
dzy wagonami narażone jest na  łatwe 
uszkodzenie mechaniczne, poza tym, 
przy częstym zmienianiu konfigura-
cji wagonów, łączenie i rozłączanie 
przewodów może być problematycz-
ne. Rozwiązaniem takiego problemu 
może być funkcjonalność Auto Car-
riage Connection oferowana w serii 
AWK-3121/4121/3131/5222/6222 ( w 
wersjach klienckich). Funkcjonalność 
ACC automatycznie wykrywa zarów-
no połączenie sąsiadującego wagonu 
jak i jego odłączenie co zapewnia ela-
styczność w łączeniu taboru. 

 Komunikacja bezprzewo-
dowa często jest wykorzystywana do 

łączności między pociągiem a infra-
strukturą kolejową. Dla tego typu 
aplikacji Moxa oferuje dwie bardzo 
przydatne funkcjonalności. Turbo 
Roaming zapewnia automatyczne 
przełączanie pomiędzy punktami do-
stępowymi, dzięki czemu można zre-
alizować bezprzewodowe połączenie, 
które będzie działało w sposób ciągły, 
mimo przemieszczania się pociągu. 
Drugą bardzo przydatną funkcjonal-
nością jest możliwość zrealizowania 
redundantnego połączenia bezprze-
wodowego. Transmisja bezprzewodo-
wa realizowana jest w dwóch nieza-
leżnych strumieniach wykorzystując 
pasmo 2,4GHz oraz 5GHz.  

W ofercie Moxy znajdziemy rów-
nież serię kamer IP VPort16-M12 de-
dykowanych do monitoringu pociągu. 
Urządzenia cechują się kompaktowy-
mi wymiarami oraz stopniem ochro-
ny IP66. Kamery wyposażone są w 

złącze ethernetowe M12 oraz zasilane 
w technologii PoE. Dodatkową zaletą 
jest możliwość lokalnego zapisu obra-
zu, np. w sytuacji braku komunikacji, 
na karcie SDHC. Zastosowano prze-
twornik 1/3’’ z maksymalną rozdziel-
czością 800x600 oraz kompresję w 
standardzie H.264 i MJPEG. 

Ofertę firmy Moxa dla kolejnic-
twa wyróżnia kompleksowość. Produ-
cent oferuje przemyślane rozwiązania 
zapewniające stabilną i niezawodną 
pracę systemów informatycznych i 
telekomunikacyjnych pracujących 
w różnego rodzaju aplikacjach zwią-
zanych z pociągami i infrastrukturą 
kolejową. Wysoką jakość wykonania 
potwierdzają odpowiednie certyfikaty. 

 
Cezary Ziółkowski

Elmark Automatyka Sp. z o.o.
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INJ-24A – zasilacz (injector) Power over Ethernet z możliwością 
wyboru trybu pracy

W ofercie firmy Moxa znalazł się nowy zasilacz odbiorników PoE (Power over Ethernet) z możliwością kon-
figuracji trybów pracy.

Zasilanie PoE jest powszechnie 
wykorzystywane np. w kamerach IP, 
gdzie za pomocą jednego kabla skręt-
kowego zapewnia się komunikację jak 
i zasilanie urządzenia. Dzięki zastoso-
waniu urządzeń zasilanych poprzez 
PoE można zredukować koszt związa-
ny z użyciem dodatkowych zasilaczy i 
zastosowaniem osobnych przewodów 
(zasilającego i sygnałowego).

Technologia Power over Ether-
net umożliwia kilka trybów pracy 
urządzenia. Standardowo każdy zasi-
lacz PoE jest wyposażony w funkcję 
autodetekcji odbiornika PoE, dzięki 
czemu nie nastąpi uszkodzenie „zwy-
kłego” urządzenia (nie mogącego 
pobierać energii za pomocą funkcji 
PoE). Podstawowy tryb pracy (zgod-
ny ze standardem IEEE 802.3af) może 
dostarczać do 15W mocy do odbior-
nika, dzięki zgodności ze standardem 
IEEE 802.3at (PoE+) możliwe stało 
się dostarczanie nawet do 30W do 
odbiornika. Zasilacz INJ-24A obsłu-
guje oba standardy pracy. Dodatko-

wo na rynku funkcjonują dwa tryby 
zasilania: midspan i endspan. Tryb 
endspan dostarcza napięcie zasilające 
na pinach nr 1,2,3 i 6 (te same piny 
realizują również transmisję w stan-
dardzie Fast Ethernet). Standardowo 
w trybie endspan działają np. switche 

Ethernetowe z obsługą technologii 
PoE. W trybie midspan napięcie za-
silające jest dostarczane na pinach nr 
4,5,7 i 8 (pary skrętki nieużywane przy 
transmisji Fast Ethernet). INJ-24A ma 
możliwość zdefiniowania trybu pra-
cy (midspan bądź endspan) poprzez 
ustawienie odpowiedniego przełącz-
nika na obudowie urządzenia.

Dodatkowo urządzenie może ko-
rzystać ze specjalnego trybu, zwane-
go High Power Output (dostarcza do 
36W mocy do odbiornika) oraz trybu 
zasilania prowadzonego na wszystkich 
4 parach skrętki (w ten sposób może 
dostarczać do odbiornika nawet do 
60W mocy). Wspomniane tryby pra-
cy (High Power Output i tryb zasila-
nia oparty na 4 parach skrętki) są wy-
korzystywane m.in. przez urządzenia 
wyposażone we wstępne podgrzewa-
nie elementów elektronicznych (przy 
pracy w ujemnych temperaturach).

INJ-24A może być zasilany na-
pięciem z zakresu 20…60VDC (zasi-
lanie redundantne), jednocześnie za-
silacz dostarcza do odbiorników PoE 

Rys. Porównanie trybów pracy injectora INJ-24A

Rys. Zasilacz INJ-24A

stabilizowane napięcie 
z zakresu 53…57VDC 
oraz obsługuje stan-
dard Gigabit Ethernet. 
Urządzenie, podobnie 
jak switche przemysło-
we może pracować w 
rozszerzonym zakre-
sie temperatur (-40…
75°C) oraz przwidzia-
ne jest do montażu na 
szynie DIN.

Kryspin Wach
Elmark Automatyka Sp. z o.o.

Zasilanie PoE dostarczone 
razem z transmisją danych 
(piny nr. 1,2,3 i 6)

Zasilanie PoE dostarczone 
na wolnych parach skrętki
(piny nr. 4,5,7 i 8)

• Tryb A (End-Span)

• Tryb B (Mid-Span)
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Oferta extenderów USB i KVM firmy Icron
Kanadyjska firma Icron to globalny lider w projektowaniu i produkcji extenderów USB i KVM dla aplikacji 

przemysłowych i konsumenckich.  Extendery USB umożliwiają zwiększenie dystansu transmisji interfejsu USB nawet 
do 10 km wykorzystując do tego celu skrętkę, światłowód lub sieć LAN. Natomiast extendery KVM (Keyboard, Video, 
Mouse) zapewniają transmisję obrazu, sygnału audio oraz interfejsu USB przez skrętkę lub sieć LAN.

Interfejs USB jest jednym z naj-
popularniejszych interfejsów w hi-
storii urządzeń cyfrowych. Znajduje 
zastosowanie w wielu urządzeniach 
peryferyjnych dołączanych do kom-
putera. Popularny jest zarówno w 
urządzeniach domowych i biurowych 
takich jak klawiatury, myszki kompu-
terowe, dyski twarde i pamięci Flash, 
monitory, konsole do gier itp. jak i w 
specjalizowanych urządzeniach stoso-
wanych w różnych branżach np.: róż-
nego rodzaju urządzenia do wyświe-
tlania reklam, kamery przemysłowe, 
urządzenia medyczne, moduły po-
miarowe, systemy nadzorujące pracę 
urządzeń i wiele innych.  O popular-
ności interfejsu USB świadczy fakt, że 
od początku jego istnienia sprzedano 
łącznie 10 mld urządzeń wyposażo-
nych w ten interfejs.

Wykorzystanie interfejsu USB 
w wielu aplikacjach jest niemożliwe 
ze względu na ograniczony dystans 
transmisji (5m dla USB 2.0 oraz 3m 
dla USB 3.0). Podobne ogranicze-
nia dotyczą interfejsów video: DVI 
oraz HDMI. Technologie firmy Icron 
- ExtremeUSB®(extendery USB) i 
ExtremeLINK™(extendery KVM) po-
zwalają na znaczne zwiększenie mak-
symalnego dystansu transmisji wspo-
mnianych interfejsów dzięki czemu 

zwiększają znacznie obszar zastoso-
wań urządzeń wyposażonych w inter-
fejs USB, DVI lub HDMI. 

W ofercie Icron znajdziemy 
extendery współpracujące z urządze-
niami peryferyjnymi USB 1.1, USB 2.0 
oraz z USB 3.0. Jako medium transmi-
syjne wykorzystywana jest skrętka ka-
tegorii 5e lub wyższej, światłowód lub 
sieć LAN. Maksymalny dystans trans-
misji wynosi aż 10 km. Dostępne są 
modele 1-portowe oraz z wbudowa-
nym 2- lub 4-portowym hubem USB. 

Extendery KVM to urządzenia 
umożliwiające zwiększenie dystansu 
transmisji sygnału video w standar-
dzie DVI lub HDMI. Wszystkie mo-
dele wyposażone są również w porty 
USB umożliwiające podłączenie urzą-
dzeń peryferyjnych  oraz wejście i wyj-
ście audio do podłączenia mikrofonu i 
głośników. Jako medium transmisyjne 
wykorzystywana jest skrętka katego-
rii 5e lub wyższej, model EL4500 ma 
dodatkowo możliwość pracy w sieci 
LAN. 

Za zastosowaniem urządzeń fir-
my Icron przemawia także bardzo ła-
twa instalacja oraz kompatybilność z 
większością systemów operacyjnych. 
Każdy extender firmy Icron skła-
da się z dwóch modułów: lokalnego 
(LEX - Local Extender) oraz zdalnego 

(REX  – Remote Extender). Instalacja 
jest bardzo prosta, należy połączyć 
moduł lokalny do komputera, urzą-

Rys. 1. Spectra 3022 - 2 porty 
USB 3.0, transmisja do 100 m, 
światłowód wielomodowy

Rys. 2. Ranger 2244 - 4 porty 
USB 2.0, transmisja do 10 km, 
śwatłowód jednomodowy

dzenia peryferyjne do modułu zdal-
nego, połączyć ze sobą moduł lokalny 
i zdalny a  na samym końcu podłączyć 
zasilanie tam gdzie jest to wymagane 
(w zależności od modelu zasilany jest 
moduł lokalny lub zdalny, dostępne 
są również modele extenderów USB 
nie wymagające zasilacza). Nie trzeba 
instalować żadnych sterowników, wy-
starczy upewnić się, że na komputerze 
zainstalowane są sterowniki urzą-

dzeń peryferyjnych podłączanych do 
extendera.

 Produkty firmy Icron to idealne 
rozwiązanie wszędzie tam gdzie za-
chodzi potrzeba transmisji interfejsu 
USB, DVI lub HDMI na odległość 
dłuższą, niż oferuje to dany standard. 
Extendery KVM i USB znajdują zasto-
sowanie w różnorodnych aplikacjach 
dla wielu branż w tym dla zastosowań 
domowych, automatyki przemysło-
wej, systemów nadzorujących maszy-
ny, systemów medycznych, tablic in-
teraktywnych, branży digital singage, 
systemów zabezpieczeń itp. 

Cezary Ziółkowski
Elmark Automatyka Sp. z o.o.

Rys. 3. EL 4500 - DVI, 3 porty 
USB 2.0, transmisja przez sieć LAN
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RSD – seria przetwornic DC/DC do zastosowań w kolejnictwie
Firma Mean Well to światowy lider w produkcji urządzeń zasilających. Bazując na ponad 30 letnim doświadcze-

niu dostarcza niezawodne produkty, wyróżniające się jakością oraz bardzo dobrymi parametrami. W bogatej ofercie 
występują m.in. zasilacze AC/DC, przetwornice DC/DC, inwertory DC/AC, ładowarki akumulatorów dla zastosowań 
w automatyce, elektronice, telekomunikacji oraz systemach alarmowych i kontroli dostępu. 

Wysoka sprawność, niezawodność, funkcjonalność 
oraz korzystny stosunek ceny do jakości to jedne z wielu 
zalet produktów firmy. W poszukiwaniu nowych rozwią-
zań Mean Well postanowił wkroczyć na rynek kolejowy. 
Nowością w ofercie producenta są przetwornice serii RSD  
które spełniają normę kolejową EN-50155. Dotychczas po-
jawiły się modele 100W, 150W, 200W i 300W,  a docelowo 
w serii mają znaleźć się modele o mocy 25W i 50W.

przy otwartym obiegu powietrza. Modele serii RSD speł-
niają normy IEC60950-1 i EN55022, a także są zgodne ze 
standardami kolejowymi EN50155, IEC60571, IEC61373, 
EN50121-3-2. Przetwornice przeznaczone są do stosowa-
nia w pociągach, metrze, tramwajach oraz aplikacjach ze 
źródłem napięcia stałego. Urządzenia posiadają niezbędne 
certyfikaty oraz objęte są 3-letnią gwarancją. 

Produkty firmy Mean Well znane z niezawodności, ja-
kości wykonania i długiej bezawaryjnej pracy, z pewnością 
znajdą zastosowanie nie tylko w aplikacjach kolejowych, 
ale również w instalacjach przemysłowych gdzie występują 
trudne warunki środowiskowe.

Więcej informacji oraz możliwość zamówienia bez-
płatnego katalogu pełnej oferty firmy Mean Well na stro-
nie: www.meanwell.elmark.com.pl.

Wojciech Gościniak
Elmark Automatyka Sp. z o.o.Urządzenia posiadają szeroki zakres napięcia wej-

ściowego 14,4V~33,6V, 28,8V~67,2V, 57,6V~154V (oraz 
21,6V~50,4V i 43,2V~100,8V w modelu RSD-300) co po-
zwala na podłączanie do źródeł zasilania, w których wystę-
pują wahania napięcia. Na wyjściu dostępne jest napięcie 
5V, 12V, 24V lub 48V. W porównaniu do standardowych 
przetwornic DC/DC, modele RSD mają zwiększoną  izo-
lację między wejściem i wyjściem aż do 4000VDC. Od-
porność na wibracje do 5G umożliwia stosowanie ich w 
trudnych warunkach, gdzie często wstępują wstrząsy lub 
drgania. Do budowy przetwornicy wykorzystano kon-
densatory o długiej żywotności i wytrzymałości do 105oC 
co znacznie wydłuża czas bezawaryjnej i stabilnej pracy. 
Standardowo modele RSD wyposażone są w zabezpiecze-
nia przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, termiczne (brak w 
RSD-100), przed odwrotną polaryzacją na wejściu, oraz 
ograniczenie stałoprądowe na wyjściu. Wszystkie urządze-
nia wyróżniają się niskim profilem < 40mm oraz wąską po-
dłużna obudową, przez co produkt zajmuje mało miejsca 
i umożliwia zabudowanie wewnątrz gotowego urządzenia 
(np. poprzez przykręcenie do powierzchni płaskiej). Prze-
twornice charakteryzują się wysoką sprawnością aż do 
92% przy jednoczesnym niskim poziomie tętnień i szu-
mów  (poniżej 150mV). Elementy elektroniczne urządzeń 
pokryte są specjalną warstwą  ochronną, która zabezpiecza 
je przed wilgocią, kurzem oraz wstrząsami. Takie rozwią-
zanie także umożliwia lepsze rozpraszanie ciepła, dzięki 
czemu mogą pracować w temperaturze od -40 do +70oC 

Przetwornica DC/DC  RSD-100
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Oferta szkoleń MOXA
Nowością w ofercie Elmark Automatyka są szkolenia z zakresu konfiguracji i instalacji urządzeń MOXA. 

Szkolenia prowadzone są przez doświadczonych inżynierów posiadających certyfikaty MTSC (MOXA Technical Sup-
port Certification). Kursanci otrzymują do dyspozycji urządzenia, których dotyczy szkolenie oraz komplet materiałów 
szkoleniowych. W programie  przewidziana jest przerwa obiadowa oraz przerwy na kawę. W chwili obecnej dostępne 
są następujące szkolenia: 

Celem szkolenia jest zaznajomienie kursantów z pod-
stawowymi, najczęściej wykorzystywanymi funkcjonal-
nościami przełączników przemysłowych MOXA. Osoby 
uczestniczące w szkoleniu otrzymują do dyspozycji swit-
che z serii EDS-5xx oraz wymaganą infrastrukturę siecio-
wą, a także komplet materiałów szkoleniowych. W trakcie 
szkolenia przewidziana jest przerwa obiadowa oraz prze-
rwy na kawę. Terminy szkoleń ustalane są indywidualnie, 
minimalna ilość osób na szkoleniu to 4, maksymalna - 10.

Agenda szkolenia:
1. Przegląd oferty przemysłowych switchy 
 ethernetowych firmy MOXA
2. Sposoby administracji switchami zarządzalnymi
3. Podstawowe ustawienia switcha zarządzalnego
4. Agregacja portów z wykorzystaniem mechanizmu  

 Port Trunking
5. VLAN - wirtualne sieci LAN
6. Protokoły redundancji w przełącznikach MOXA   

 (RSTP, Turbo Ring, Turbo Chain)
7. Bandwitch Managment - zarządzanie ruchem 
 sieciowym
8. Port Access Control - kontrola dostępu do portu
9. Auto Warning - system automatycznego 
 powiadamiania
10. Set device IP - możliwość przypisania adresu IP 
 do portu switcha
11. Monitoring - funkcje monitoringu stanu sieci 
 (syslog)

Konfiguracja podstawowych funkcjonalności 
switchy zarządzalnych MOXA

Szkolenie obejmuje część teoretyczną oraz ćwiczenia 
praktyczne pozwalające sprawdzić najważniejsze funkcjo-
nalności modemów GSM, modemów IP oraz routerów. 
Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów oraz do-
stęp do sprzętu w czasie szkolenia. Ponadto każdy uczest-
nik powinien posiadać własny laptop. W trakcie szkolenia 
przewidziana jest przerwa obiadowa oraz przerwy na kawę.

Agenda szkolenia:
1. Przegląd oferty urządzeń firmy MOXA 
 z komunikacją GSM/GPRS
2. Modemy GSM: sterowanie komendami AT, 
 dostęp do Internetu
3. Modemy IP: zdalny dostęp do portów COM
4. Modemy IP: port forwarding/NAT, 
 dostęp do Internetu
5. Routery: zestawienie tunelu VPN
6. Routery: funkcjonalność GuaranLink
7. Routery: Auto Warning - system automatycznego 
 powiadamiania
8. Routery: monitorowanie stanu urządzenia

Szkolenie z zakresu urządzeń z komunikacją 
GSM/GPRS

Istnieje również  możliwość opracowania szkolenia z 
zakresu wybranego przez klienta. Jeżeli są Państwo zainte-
resowani ofertą szkoleń, prosimy o kontakt: 
moxa@elmark.com.pl lub (22) 54-18-460.



Szeroka oferta

Współpracujemy z około 20 produ-
centami sprzętu i oprogramowania 
aby zapewnić szeroką gamę produk-
tów w atrakcyjnych cenach.

Serwis

Prowadzimy własny serwis gwa-
rancyjny i pogwarancyjny. Dzięki 
temu ponad 70% sprzętu napra-
wiamy w ciągu 7 dni.

Wsparcie techniczne

Zatrudniamy wielu inżynierów wspar-
cia technicznego aby zagwarantować 
łatwy dobór sprzętu i pomoc w przy-
padkach problemów z konfiguracją.

Szybka dostawa

Naszym priorytetem jest szybka 
dostawa produktów. Większość po-
pularnych urządzeń mamy zawsze 
w naszym magazynie.

Elmark Automatyka Sp. z o.o.
ul. Niemcewicza 76

05-075 Warszawa-Wesoła
Tel. 22 541-84-60
Fax 22 541-84-61

moxa@elmark.com.pl
www.moxa.elmark.com.pl

Dystrybutor sprzętu i rozwiązań dla przemysłu


