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Fläktlösa embedded datorer ersätts med ny modell, avser V2401/2402/2422 
 
Hej, 
med detta brev vill vi informera om att Moxa  fasar ut och ersätter vissa produkter.  
 
Sammanfattning 
V2401/V2402/V2422 kommer inom kort fasas ut. Ersättningsprodukter för V2401/V2402 är V2403 serien.  
Vänlige notera att V2422 series inte har någon direct ersättare. De kunder som använder V2422-datorer för 
en trådlösapplikation rekommenderas använda V2403-C2-W-T modellen. Den är direkt kompatibel och har 
2 stycken wifi, 3G/LTE ingångar. 
 
Tidplan 
Då de CPUer som används i V2401/V2402/V2422 serierna inte längre finns att få tag på liksom några 
komponenter snart slutar tillverkas ändras produktionen from nu. Beställningar tas emot fram till den 18 
april. 
 
Förändringen 
V2403 serien är utvecklad för att nyttjas I både nya och existerande project. En uppgradering av CPU har 
gjorts till Intel 3rd generationers Core-i CPU. Måtten är den samma som V2401/V2402 series. 
Garantivilkor och utlovade tjänster kring produkterna gäller som tidigare. 
 
 
Embedded computers V2401/V2402/V2422. 
 
The V2401/V2402/V2422 series will be phased out in the near future.  
 
The V2403 series will be the successor for V2401/V2402, and there won’t be a successor for V2422 series. If 
you originally purchased V2422 series for wireless application, you may now purchase V2403-C2-W-T 
model, it is capable to support 2*wireless modules. V2403 are fanless, rugged, ready-to-go x86 Industrial 
IoT embedded computers. 
Due to the fact that the CPU of V2401/V2402/V2422 series is out of date and also some of the components 
are EOL. Last buy orders must be received before April 18, 2016.  
 
Please, do not hesitate to contact us if you have questions about this. 
 
Support@catab.se ● 08-7330020 
 
 
Your Support team at Cat AB 
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