Vzdálený dohled prostředí

HWg-STE plus
Ethernet teploměr
s digitálními vstupy
Ethernet teploměr s 2 digitálními
vstupy a možností připojit dvě
teplotní nebo vlhkostní čidla.
Zasílá email upozornění a
podporuje SNMP protokol.
Lze použít s online portálem
SensDesk.com.
Obsahuje software pro Windows,
napájecí adaptér a teplotní čidlo.
Jednoduchá instalace, podpora DHCP.

Použití
Monitoring 19” rack skříní

Sleduje otevření dveří a změny prostředí
v rozvaděči.
available
version

Dohled lednic / mrazáků

Odešle email při výpadku chlazení nebo
jsou-li dveře otevřeny delší dobu.

Detekce poruch klimatizace

Varuje v případě příliš vysoké teploty
nebo selhání napájení.

Optimalizace vytápění

Pro úspory v nákladech na vytápění a
klimatizaci.

Uskladnění potravin

Hlídá optimální podmínky skladování.
Pomocí aplikačního softwaru lze vytvořit
protokoly pro HACCP.
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Teplota
Vlhkost
Digitální vstupy
Emailová upozornění
Web server
SNMP
Kompatibilní se SensDesk.com

www.HW-group.com

Vzdálený dohled prostředí

Základní vlastnosti
• Lze připojit k online portálu pro sledování
senzorů www.SensDesk.com
• K senzoru ze základního setu můžeme připojit
další teplotní nebo vlhkostní čidlo.
• Jednoduchá instalace, podpora DHCP.

HWg-STE plus
Vstup pro kontakt
Čidla

Vlhkost
SNMP

• Pošle email v případě sepnutí vstupu nebo
překročení teplotního/vlhkostního limitu.

E-mail alarmy

• Venkovní teplotní čidlo s rozsahem měření
-50 až 125 °C (-58°F to +257°F)
• Zdarma software pro Windows HWg-PDMS pro
logování naměřených hodnot a export dat do
MS Excel
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Teplota

• Podpora SNMP (obsahuje SNMP MIB).

• Zařízení chráněno heslem.
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Parametry
Ethernet
IP protokoly

10/100 Mbit
ARP, TCP/IP (HTTP, SNMP)
UDP/ IP (SNMP)

DHCP přidělení adres
Port 161
Ver 1.0 /2.0 (částěčně)

SNMP
M2M protokoly

Temp-1Wire-Outdoor 3m

Smoke detector

SNMP, XML , HWg-Push

Senzor teploty 3m

-10°C to +80°C

Provozní teplota zařízení

-10°C to +60°C

Napájení

5V / 1W

Rozměry

105 x 105 x 25 [mm]

Temp-1Wire-Flat 3m

HTemp-1Wire Rack 19

HWg-STE plus

Balení obsahuje HWg-STE plus, teplotní čidlo, napájecí adaptér a CD se softwarem.

HWg-STE

Web teploměr HWg-STE, teplotní čidlo, napájecí adaptér a CD se softwarem.

Temp-1Wire IP67 1m / 3m / 10m Čidlo teploty, s krytím IP67, připojovací kabel 1m / 3m / 10m.
Temp-1Wire-Outdoor 3m

Nerezové čidlo teploty pro vnější prostředí (-50°C až 125°C), kabel 3m.

Temp-1Wire-Flat 3m

Nerezové čidlo teploty s plochým kabelem 3m pro montáž do lednice (-30°C až 60°C).

Humid-1 Wire 1m / 3m / 10m

Čidlo vlhkosti, připojovací kabel 1m / 3m / 10m.

Temp-Rack19

Čidlo teploty, montáž jako 1U zařízení do RACKu, lze řetězit, obsahuje 3m kabel.

HTemp-1Wire Outdoor 3m

Čidlo teploty a vlhkosti, pro venkovní použití, kabel 3m.
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