
Környezeti paraméterek megfigyelése, riasztással 

Az üzemi környezetnek és berendezéseknek, az ipari helyszíneknek, vagy az informatikai rendszereknek 

meghatározott környezeti és működési körülményeket kell biztosítanunk. A  változók - például 

hőmérséklet, nyomás, harmatpont, megvilágítási szint, levegőminőség, vibráció,  gép működése, vagy 

állapota - megfigyelése révén időben és megfelelően reagálhatunk, beavatkozhatunk a folyamatba.   

Továbbá számos esetben követelmény a környezeti paraméterek mérése és hosszú távú tárolása. 

A HWgroup  gyártócég ezen feladatokra, az alkalmazások széles skálájára készít átfogó megoldásokat. 

  IT-környezetfigyelés (hőmérséklet, páratartalom, teljesítmény, érintkezők stb.) 

  Adatközpontok (rack-hozzáférés, termek és háttérberendezések figyelése stb.) 

  Ipari alkalmazások (raktárak, gyógyszeripar, élelmiszeripar stb.) 

  Biztonsági alkalmazások (IP megfigyelő rendszerek, stb.) 

A POSEIDON2 3468 például az ipari területre szánt monitorozó eszköz. 8 analóg érzékelőt támogathat a 1-

wire BUSZ-on, 4 detektort fogad digitális bemenetekhez csatlakoztatva, valamint 2 db 230V/10 A 

relékimenetet. Ezenkívül 8 virtuális digitális kimenetet vezérelhet, távoli Poseidon2, vagy Damocles2 

eszközöket. 

 

Számos szenzor és detektor 

használható,melyre néhány példa:  

Temperature Pt1000 

Temperature IP67 

Humid-Temp-1Wire 3m 

Humidity 

Humid-Temp-Rack19 

Humid-Temp-box2 

100A DC áramszonda 

30A áramszonda 

Temp-Pt100 fagyasztó 

4-20 mA érzékelő 

0-20mA érzékelő 

60V DC érzékelő 

230V AC érzékelő 

Rezgésdetektor SS14 

Fázisdetektor 

AirFlow érzékelő 

Ajtóérintkező 

Optikai füstérzékelő 

Mozgásérzékelő PIR 

Gázszivárgás-érzékelő 

Folyadékszivárgás-detektor 

A Poseidon eszközöket érzékelők és digitális I/O figyelésére és vezérlésére tervezték IP hálózaton 

keresztül biztonságos M2M protokollok (HTTPs, IPv6, SNMPv3) segítségével. Több, mint 50 monitorozó 

szoftver, SNMP és SCADA alkalmazás támogatásával a Poseidon eszközöket sokféle megfigyelő és vezérlő 

rendszerbe lehet integrálni. Az MQTT protokoll lehetővé teszi az IoT- megoldásokba történő integrációt. 

Az eszköz képes riasztásokat küldeni, ha bármely szenzorjának értéke átlépi a beállított alsó illetve felső 

határértéket. A riasztás formátuma lehet egy RELÉ kapcsolás, egy elküldött SNMP trap és E-mail, az SMS 

Gateway eszköz segítségével pedig SMS üzenetek és Telefon csengetés akár ismétlődően, amíg a riasztási 

állapot fennáll. 

https://www.hw-group.com/sensor/temp-1wire-pt1000
https://www.hw-group.com/sensor/temp-1wire-ip67-1m-3m-10m
https://www.hw-group.com/sensor/htemp-1wire-3m
https://www.hw-group.com/sensor/htemp-1wire-rack-19
https://www.hw-group.com/sensor/htemp-1wire-box2
https://www.hw-group.com/sensor/100a-30a-dc-current-probe-1w-uni
https://www.hw-group.com/sensor/30a-current-probe-1w-uni-2
https://www.hw-group.com/sensor/temp-1w-uni-pt100-frost
https://www.hw-group.com/sensor/sensor-4-20ma-1w-uni
https://www.hw-group.com/sensor/sensor-0-20ma-1w-uni
https://www.hw-group.com/sensor/sensor-60v-1w-uni-v2
https://www.hw-group.com/sensor/sensor-230v-ac-1w-uni
https://www.hw-group.com/sensor/vibration-detector-ss14
https://www.hw-group.com/sensor/poweregg2
https://www.hw-group.com/sensor/airflow-sensor-5101
https://www.hw-group.com/sensor/door-contact-mk4
https://www.hw-group.com/sensor/optical-smoke-detector-fdr26
https://www.hw-group.com/sensor/motion-pir-detector
https://www.hw-group.com/sensor/gas-leak-detector
https://www.hw-group.com/sensor/flood-detector-ld-12
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