Vzdálený dohled prostředí

IP WatchDog2 Industrial
Detekce funkce až 10 zařízení po
LAN a RS-232.
IP WatchDog2 detekuje „zamrznutí“ nebo
výpadek LAN zařízení. Sleduje funkci
zařízení po IP (PING / WEB) nebo sériovém
portu (RS-232).
Při výpadku zařízení restartuje bez zásahu
operátora. Dohled až pro 10 zařízení,
které restartuje nebo rozsvítí výstražné
světlo.
WatchDog2 periodicky detekuje funkci zařízení
(vysílá nebo přijímá signál „žiju, vše OK“ po IP
nebo RS-232).
Detekci funkce lze široce konfigurovat. Novinkou
druhé generace je 8 virtuálních vstupů, SNMP,
možnost odesílání SMS přes externí bránu a
možnost připojení do online portálu
SensDesk.com

Použití
• Automaticky zrestartuje switch, router
nebo WiFi AP po zamrznutí.
• Rozsvítí alarmové světlo při výpadku
LAN spojení
• Detekuje funkci strojů a zařízení
(pomocí RS-232) a upozorní operátora
emailem nebo SMS při delším
výpadku.
• Loguje výpadky připojení do Internetu,
zapíná náhradní připojení.

SMS poplachy
RS-232 vstup
SNMP, Modbus/TCP
Detekuje funkci až 10 zařízení
2x relé výstup 110/230V / 16A
Lze připojit do SensDesk.com

HW group
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Vzdálený dohled prostředí

Základní vlastnosti
• Dokáže detekovat výpadek jakéhokoliv LAN zařízení nebo
připojení do internetu.
• Detekované výpadky ukládá do vnitřního logu, upozorní
operátora pomocí emailu nebo SMS.
• Restartuje „zamrzlé zařízení“ přerušením napájení bez
zásahu operátora.
• Lze připojit do SNMP dohledu

IP WatchDog2 Industrial
Ethernet

100 Mbit/s

Detekce funkce

10 LAN zarizeni

Zpusob detekce

PING, WEB, RS-232

Relé výstup
Komunikace

2x 110/230V 16A ST
SNMP, SNMP Trap
Modbus/TCP, HWg-Push

• Lze připojit do SCADA systémů (Modbus/TCP)
• Konfigurace a ovládání výstupů přes web rozhraní

Vnitřní log

200 záznamů

• Vestavěný akustický výstup pro detekci výpadku.

Montáž

• Na RS-232 lze připojit externí GSM modem

Napájení

9-30V

• Podporuje funkci „SMS + Ring“ která krátce
prozvoní příjemce poplachové zprávy.

Rozměry

145 x 90 x 45 [mm]

• Lze připojit do aplikací HWg-PDMS a HWg-Trigger.

Na zeď / DIN lišta

Provozní podmínky

-30°C až +75°C

Příslušenství

HWg-SMS-GW3

PortBox2

HWg-PDMS

IP WatchDog2 Lite

HWg-SMS-GW3

GSM brána pro rozesílání SMS z HW group produktů.

IP WatchDog Lite

WatchDog je určen k sledování funkce 10 zařízení v LAN.

PortBox2 Set

PortBox2 připojuje na Ethernet port RS-232 a RS-485. Obsahuje CD a napájecí adaptér

Poseidon2 3468

Zařízení pro monitoring umožňujicí připojit 8 1W-UNI sens. 4 DI vstupy s výstupy 2x relé 220V/16A.
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