BKT EMS

system monitoringu warunków środowiskowych

ź System umożliwiający pomiar podstawowych parametrów otoczenia tj. temperatury wilgotności itp, które mogą mieć wpływ na

poprawną pracę urządzeń elektronicznych zainstalowanych w serwerowni.
ź System ma za zadanie ostrzeganie o możliwości wystąpienia zagrożenia i alarmowanie o zaistniałych awariach.

Monitorowanie
Monitorowanie obecności innych urządzeń
w sieci poprzez protokół PING.

Czujnik temperatury.

PING

Monitorowanie stanu innych urządzeń
w sieci poprzez protokół SNMP.

Czujnik zalania.

Czujnik wibracji.

Czujnik wilgotności.

SNMP

%

Czujka ruchu.

Czujnik dymu.

Czujnik drzwi.

Czujniki napięcia AC/DC.

AC/DC

Wejścia dla styków bezpotencjałowych czujników dowolnego typu.

Powiadamienie i sterowanie
2 wyjścia 12V do podłączenia sygnalizatora optycznego/
dźwiękowego lub sterowania urządzeniami zewnętrznymi
poprzez przekaźnik.

SMS

Alarmowanie
poprzez wiadomość
smsilości
użytkowników.

SNMP
TRAP

Alarmowanie
poprzez wiadomość
SNMP TRAPilości
użytkowników.

@

Alarmowanie
poprzez
wiadomość
email.

Inne funkcjonalności
Programowalne funkcje logiczne
umożliwiające powiązanie wartości
odczytanych z czujników z wyjściami
urządzenia i generowanie dedykowanych
zdarzeń.

Programowalne funkcje czasowe
umożliwiające ograniczenie generowania
zdarzeń do określonych zakresów
czasowych.

Moduły rozszerzeń zwiększające ilość
dostępnych portów i rozbudowujące
funkcjonalność systemu.

Archiwizacja danych na pendrive
podłączonym do złącza USB kontrolera.

USB

Obsługa protokołu SNMP v1, v2c, v3
włącznie z TRAP.

SNMP

Użytkownicy o różnych prawach dostępu.

www

Interfejs WEB do konﬁgurowania
i monitorowania systemu.

BKT EMS

system monitoringu warunków środowiskowych

System BKT EMS umożliwia konﬁgurowanie i monitorowanie parametrów bezpośrednio
z interfejsu web kontrolera.

Wizualizacja stanów czujników na mapie
obiektu bezpośrednio z interfejsu web
urządzenia.

Dostęp do plików z pełną historią pomiarów
zapisanych na dysku pendrive możliwy jest
również poprzez interfejs WEB.

Konﬁgurowanie zależności logicznych
pomiędzy wejściami (czujnikami) i wyjściami
oraz generowanymi alarmami.

4 progi alarmowe dla czujnika, dwa dolne
i dwa górne, których przekroczenie może
generować alarmy.

Automatyczne wykrywanie obecności
i typu czujnika analogowego.

Wyświetlanie na wykresach ograniczonej
historii pomiarów z czujników.

Kontroler systemu
EC335 - Kontroler warunków środowiskowych
ź
ź
ź
ź

4 wejścia dla czujników analogowych
4 wejścia dla czujników ze stykiem bezpotencjałowym
2 wyjścia 12V/250mA
złącza dla opcjonalnych modułów rozszerzeń

Czujniki analogowe
ES350 - Czujnik temperatury -10°C - +100°C

ES351 - Czujnik wilgotności 10% - 95% RH

ES352 - Czujnik napięcia 90VAC - 250VAC

ES353 - Czujnik drzwi (kontaktron + magnes)

ES354 - Czujnik wibracji

ES356 - Optyczny czujnik dymu

ES357 - Pasywna czujka podczerwieni (czujka ruchu)

ES358 - Zewnętrzny czujnik temperatury -40°C - +100°C

ES359 - Czujnik zalania

ES360 - Czujnik zalania dla przewodu wykrywającego wodę

ES361 - Przewód wykrywający wodę i inne ciecze przewodzące 5-50m

ES362 - Czujnik 4-20mA

ES363 - Czujnik napięcia 75VDC
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Czujki i moduły rozszerzeń CAN

EE321 - Moduł rozszerzeń o dodatkowe 8
wejść analogowych.

EE322 - Moduł rozszerzeń o dodatkowe
32 wejścia dla styków bezpotencjałowych.

ES340 - Zintegrowane czujniki: optyczny
dymu, wilgotności 10-95%, temperatury 10...+85°С.

ES365 - Czujnik temperatury 1-wire 50…+105°С.

ES366 - Zewnętrzny czujnik temperatury
1-wire -50…+105°С.

EA315 - Sygnalizator świetlny.

EA313 - Przekaźnik 30VDC/5A.

Czujniki i moduły 1-wire

EE323 - Moduł rozszerzeń 1-wire.

Akcesoria

EA317 - Modem GSM dla EC335.

Budowa systemu
Bezpośrednio do kontrolera można podłączyć 4 dowolne czujniki analogowe.
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