
 

 

    

BKT EMS 
System monitoringu parametrów środowiskowych 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kontrola warunków pracy urządzeń jest 
kluczowa w zarządzaniu infrastrukturą IT. 
Odpowiednie parametry otoczenie 
zapewniają długotrwałą, bezawaryjną pracę 
serwerów macierzy i innych urządzeń 
przetwarzania danych. System BKT EMS 
umożliwia monitorowanie podstawowych 
parametrów otoczenia tj. temperatury, 
wilgotności, zadymienia, zalania i innych, 
które mogą mieć wpływ na poprawną pracę 
urządzeń elektronicznych zainstalowanych 
w serwerowni. System ma za zadanie 
ostrzeganie o możliwości wystąpienia 
zagrożenia i alarmowanie o zaistniałych 
alarmach. Jeden kontroler umożliwia 
monitorowanie do 60 czujników. 

 

Monitorowanie 

 

Powiadamianie 

 

Archiwizacja 

 

 

 

 

 

 

 
   Czytaj więcej na stronie 

www.bkte.pl 
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Dymu 

Ruchu 

Wibracji 

Temperatury 

Stanu styków 
bezpotencjałowych 

Otwarcia drzwi 

Dostępny uchwyt 
19’’ do montażu w 

szafach IT. 

Szybkie połączenia  
czujników dzięki 

zastosowaniu łącz 
RJ14 (6P4C) 

Obsługa 
protokołu 

SNMP 
v1, v2c, v3. 

Moduły rozszerzeń 
zwiększające ilość dostępnych 

portów dla czujników. 

Konfiguracja 
i zarządzanie 

poprzez 
interfejs web. 

Zdarzeń i wartości 
z czujników na karcie 

SDHC. 

Wiadomością 
tekstową. 

Sygnalizatorem 
optycznym. 

Wiadomością 
TRAP 

protokołu 
SNMP. 

Powiadamianie 

Archiwizacja 

Monitorowanie 

Inne 
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Wilgotności 

Programowalne funkcje 
logiczne umożliwiające 

powiązanie wartości 
odczytanych z 

czujników z wyjściami 
urządzenia. 

Email. 

Konfiguracja wielu 
użytkowników 

z różnymi 
uprawnieniami. 

Napięcia 

Zalania 

Stanu innych 
urządzeń 

protokołem 
SNMP Stanu innych 

urządzeń protokołem 
PING 

Zdarzeń i wartości 
z czujników na 
pendrive USB. 

Programowalne 
funkcje 

czasowe. 



 

 

  
 
 

 

 
Interfejs WEB do konfigurowania i zarządzania systemem 
 

 
 

Konfigurowalny indywidualnie dla każdego użytkownika pulpit 
wyświetlający wybrane parametry systemu. 

 
 

 
 

Wizualizacja stanów czujników na mapie obiektu bezpośrednio 
w interfejsie web kontrolera. 

 

 
 

Automatyczne wykrywanie obecności i typu czujnika analogowego. 
 
 

 
 

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

 
 

 
 

Konfigurowalne zalezności logiczne pomiędzy wejściami (czujnikami) 
i wyjściami oraz generowanymi alarmami. 

 
 

Wykresy zmiany wartości monitorowanych parametrów. 
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Elementy systemu 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Urządzenie Indeks 

Kontroler 

 

EC335i – kontroler warunków środowiskowych 122EC003353 

Czujniki analogowe 
 

 

ES350 – czujnik temperatury -10°C - +100°C 122ES003500 

 

ES351 – czujnik wilgotności  10% - 95% RH 122ES003510 

 

ES352 – czujnik napięcia 90V-250V AC 122ES003520 

 

ES353 – czujnik otwarcia drzwi 122ES003530 

 

ES354 – czujnik wibracji 122ES003540 

 

ES356 – optyczna czujka dymu  122ES003560 

 

ES357 – pasywna czujka podczerwieni 122ES003570 

 

ES358 – zewnętrzny czujnik temperatury -40°C - +100°C 122ES003580 

 

ES359 – punktowy czujnik zalania 122ES003590 

 

ES360 + ES368 – liniowy czujnik zalania  
122ES003600 

+ 
122ES003680 

Urządzenia magistralne CAN 

 

ES340 – zintegrowane cyfrowe czujniki temperatury, wilgotności 
i dymu, magistrala CAN 

122ES003400 

 

EE321 – moduł rozszerzeń o dodatkowe 8 wejść analogowych 122EE003210 

 

EE322 – moduł rozszerzeń o dodatkowe wejścia dla styków 
bezpotencjałowych 

122EE003220 

Akcesoria 

 
EA314i – uchwyt 19’’, 1U 122EA003143 

 

EA319i – Modem LTE 122EA003193 

 

EA315 – sygnalizator świetlny 122EA003150 

 

EA313 – przekaźnik 30VDC/5A 122EA003130 
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Budowa systemu 
 

Przykład systemu wykorzystującego moduły rozszerzeń 

 
 
 

Przykład systemu monitorującego warunki środowiskowe w zabudowie zimnego korytarza 
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