Moxa  rieenia
pre priemyselný Ethernet
Postupne, ako svetové siete a informaèné technológie získali a stále získavajú na význame, stalo sa trendom pouívanie Ethernetu
ako hlavného komunikaèného prostredia v mnohých aplikáciách
v priemysle a automatizácii. Procesní ininieri, správcovia sietí,
ale aj bení pouívatelia, samozrejme, vedia, e vlastnosti produktov urèených do domácností èi kancelárií ani zïaleka nevyhovujú
nároèným prostrediam v priemysle. Takéto aplikácie vyadujú
pre svoju èinnos ove¾a robustnejí typ sieových produktov.
Produkty mono rozdeli do základných skupín:
 manaovate¾né (EDS-508, ED6008) a nemanaovate¾né prepínaèe (EDS-405, EDS-308/305)  líia sa jednotlivými vlastnosami
spomenutými ïalej v èlánku a im zodpovedajúcou cenou,
 prevodníky (IMC-101, TCF-142)  priemyselná sie sa nemusí
obmedzi len na Ethernet, k dispozícii sú prevodníky na optický
(single-mode, multi-mode  konektory SC i ST), resp. sériový
(RS-232, 422, 485) prenos údajov; pomocou optiky tak mono
zhotovi chrbticové siete na rýchly a ïaleký
prenos, na jednotlivých pracoviskách èi
v budovách poui priemyselný ethernet
a v prípade potreby pomocou neho priamo
pristupova ku klasickým sériovým zariadeniam, ktoré sa ete stále pouívajú
vo ve¾kej miere,
 server EDS-SNMP OPC (pre EDS508 a ED6008).
K významným sieovým funkciám
a vlastnostiam mono zaradi:
 Multicast traffic management  IGMP Snooping
funkcia poskytuje monos manaova viacsmerný prenos; údaje budú smerované len tam, kam sú skutoène urèené; výrazne sa
tak zredukuje neelate¾ný prenos po sieti.
 Network segment planning  VLAN funkcia pomáha nielen
pri segmentácii pouívate¾skej siete bez obmedzenia jej fyzickou
topológiou, ale poskytuje aj väèiu bezpeènos a opä zabraòuje
neelate¾ným prenosom údajov. VLAN je skupina zariadení
umiestnených kdeko¾vek v rámci celej sieti, ktorá vak komunikuje tak, akoby bola v jednej fyzickej sieti. Akonáhle zariadenia
prislúchajú rozlièným VLAN skupinám, nemôu spolu komunikova.
 Quality of Service  QoS sluba umoòuje uprednostni pri prenose niektoré údaje pred inými. Zabezpeèuje tak ich prednostné
a urýchlené doruèenie. Ako príklad mono uvies riadiace správy, správy pre manament a samotné údaje urèené na prenos.

 Rate Limiting  v prípade poruchy alebo zlyhania niektorého
zo zariadení v sieti táto vlastnos úèinne filtruje neelate¾ný prenos, a zabraòuje tak preaeniu siete.
 Port Lock  umoòuje autorizovaný prístup pod¾a pecifikovanej
adresy MAC.
 Port Mirroring  v niektorých situáciách je výhodné monitorova prenos medzi dvoma zariadeniami na sieti. Správca siete teda jednoducho urèí zrkadliaci port a moe sledova celú komunikáciu z iného miesta.
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 Turbo Ring  táto technológia umoòuje výstavbu
redundatnej
kruhovej
siete. Zaruèuje rýchly èas
zotavenia (menej ako
300 ms) pri plnej prevádzke. Mono ju kombinova s technológiou Ring Coupling na vybudovanie
distribuovaných aplikácií. Návrh siete sa tak nemusí obmedzi len na jeden redundantný a príli ve¾ký kruh, výsledkom teda budú jednotlivé oddelené kruhové redundantné
siete. V priemyselnej automatizácii je redundancia ve¾mi dôleitá, pomáha zvyova spo¾ahlivos systémov.

Inteligentný sieový manament
Posielanie rôznych druhov výstraných správ elektronickou potou a signalizácia výpadku napájania èi preruenia komunikaènej
linky pomocou reléového výstupu u¾ahèujú celkovú správu siete.
Správca siete teda nemusí by fyzicky prítomný priamo v procese,
aby vedel diagnostikova chybný stav.
Jednoduchá a odporúèaná integrácia servera SNMP OPC s niektorým z populárnych systémov HMI/SCADA poskytne kompletné rieenie na dia¾kovú správu siete a monitoring. V prípade potreby mono poui aj manament prostredníctvom klasického
webového prehliadaèa.
Vetky produkty Moxa sú urèené do nároèných prostredí.
Vyznaèujú sa odolnosou voèi otrasom, vysokou spo¾ahlivosou,
pracovný rozsah teplôt sa pri peciálnych modeloch pohybuje
od 40 do 75 °C. Redundantné jednosmerné napájanie 9 a 32 V,
resp. 12 a 48 V v závislosti od konkrétneho typu zvyuje spo¾ahlivos celej siete.
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