
Meer dan vijfentwintig jaar geleden had Douglas 
Sharratt een droom. Het was toen maar een kleine 
droom. Hij wilde dat een processor die door een 
bepaalde firma was gebouwd kon praten met een 
Modbus-apparaat, dat door een ander bedrijf was 
gebouwd. Hij ging naar zijn garage en kwam er weer uit 
met een chip waarmee dat mogelijk was. 

Tegenwoordig verkoopt de firma ProSoft Technology, 
met een omzet van meerdere miljoenen dollar, die 
Modbus communicatiemodule nog steeds, samen met 
meer dan 400 andere communicatie-oplossingen.  

ProSoft producten zijn in praktisch elke industrietak 
te vinden.  In feite werken de producten van ProSoft 
Technology als vertaler, zodat data gemakkelijk tussen 
de machines heen en weer kan stromen, die eigenlijk 
verschillende talen spreken.
 
Tot de producten en oplossingen van Prosoft behoren:

 > Gateways,
 > Media-apparatuur,
 > Oplossingen voor Rockwell Automation,
 > Oplossingen voor Schneider Electric,
 > en meer!
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ProSoft MVI69E-MBTCP Modbus TCP/IP 
Communnicatiemodule 
 
De MVI69E-MBTCP Modbus TCP/IP communicatiemodule is 
ontworpen om CompactLogix® /MicroLogix® processoren 
met andere Modbus TCP/IP protocol-compatibele 
apparatuur te laten communiceren, inclusief niet alleen 
Modicon® processoren, maar ook een grote variëteit aan 
apparatuur en servers van andere fabrikanten.  

Voordelen MVI69E-MBTCP: 
 > Ondersteuning voor de opslag en overdracht van 

maximaal 5000 registers van / naar de PLC-processor 
met behulp van de blokoverdrachtsinterface,

 > Door de gebruiker te definiëren geheugengebruik van 
modules,

 > 10/100 Base-T Ethernet-compatibele interface,
 > En nog veel meer!

ProSoft RLX2-IHNF Industriële Hotspot 
 
De snelle industriële Hotspot (RLX2-IHNF) levert veilige 
draadloze oplossingen voor de fabriekshal, SCADA 
automatisering, procesregelingssystemen en mobiele Wi-Fi 
infrastructuur voor werknemers.  

Het werkt in de 2,4 of 5 GHz band, inclusief DFS-kanalen, 
en is goed voor applicaties tot 2 miles / 3,2 km. 
 
Enkele voordelen van de RLX2-IHNF:
 > 802.11i, WPA-2 Personal / Enterprise met 128-bits  

AES-codering zorgt voor veilig netwerken,
 > RADIUS-beveiliging zorgt voor veilig netwerken  

met geavanceerde verificatie en codering,
 > Virtual Local Area Networks (VLAN) zorgen  

voor veilige netwerksegmentatie.


