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TNM-500 Network Manager Modul 

 

A TELETECHNIKA által kifejlesztett Network Manager 500 készülék egy egyszerűen kezelhető, 
sokoldalú hálózati eszköz, amely tetszőleges vezérlő, felügyeleti vagy mérési funkció ellátására képes 
egy távoli helyszínről. A modul alkalmas analóg-, ill. digitális vezérlő vagy felügyeleti információk 
duplex továbbítására Ethernet hálózatokon, lehetővé téve valós idejű megjelenítést vagy beavatkozást 
bármely távoli pontról. A készülék képességei tetszőlegesen bővíthetők, egyedi igények szerinti kivitel 
alakítható ki. 

 

Tulajdonságok 
 

 19''-os 1U kivitel kis mélységgel: rack szekrénybe könnyen beépíthető 
 Üzemeltetés 48V DC szünetmentes tápforrásról 
 10/100 Ethernet csatlakozás automatikus felismeréssel 
 230V AC bemenet: hálózati tápfeszültség jelenlét ellenőrzés céljából 
 36-60V tartományban AC vagy DC feszültség mérése (analóg bemenet) 
 8 tetszőleges irányú TTL I/O port 
 Kabinet/épület "nyitás" érzékelés vagy "távoli nyitás" lehetőség 
 Hőmérő port speciális külső hőmérőhöz USB Standard-B csatlakozóval 
 Stabil TCP/IP protokoll megoldás a konfigurációhoz 
 Könnyű konfiguráció az interaktív webes interfészen beépített JAVA applettel 
 SNMP v1 távfelügyelet TRAP támogatással 
 Szabadon konfigurálható TRAP küszöb beállítások 
 Fixen beállított TRAPek az I/O portok változására 
 A serverrel való kapcsolat megszűnésekor (offline mód) keletkező TRAPek tárolása 
 Beépített Real Time Clock Calendar az offline módú TRAPek tárolásához 
 NetXMS nyílt forráskódú felügyeleti rendszerbe integrált megoldás (központi szerverrel) 

 
Bemenetek 

 1 db 230V jelenlét ellenőrző csatlakozó 
 1 db mérőport 36-60 V váltó- vagy egyenfeszültség mérésére (akkumulátor feszültség) 
 1 db mérőport I2C buszos külső digitális hőmérőhöz 
 8 db tetszőlegesen konfigurálható in/out port, TTL szintű kétirányú kommunikációra 

alkalmasak (felhasználás: tetszés szerinti funkciók: pl.: rack szekrény ajtónyitásának 
felügyelete, távoli helyiség világításának felügyelete) 

 
Kimenetek 

 RJ45 10/100 Base-T (Ethernet, automatikus felismeréssel) 
 8 db tetszőlegesen konfigurálható in/out port 
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TELETECHNIKA távfelügyeleti rendszer 

 

A távfelügyeleti és épületfelügyeleti készülékek országos 
szintű felügyeletét és vezérlését a TELETECHNIKA által 
továbbfejlesztett- és kibővített NetXMS hálózati 
menedzsment és monitoring rendszer végzi. A rendszer 
működésének alapját a végberendezések szabványos 
SNMP protokollja képezi. A feldolgozást és a 
felhasználóbarát használatot a NetXMS és a Teletechnika 
support garantálja.  

 

A rendszer jellemzői: 

 Multi platform alapú adatgyűjtés SNMP vagy NetXMS agentekről  

 Széles OS támogatás: Windows 2000, XP, Server 2003 2008, Vista, 7Linux RedHat, SUSE, 
CentOS, Debian, Ubuntu, … 

 Széles DB támogatás: MS SQL, MySQL, Oracle, PostgreSQL, SQLite  

 Könnyű infrastruktúra integráció 

 Könnyű- és rugalmas esemény feldolgozás 

  3 rétegű felépítés: 

 Monitorozó agent: adatgyűjtés 

 Monitor szerver: feldolgozás és tárolás adatbázisban 

 Adatelérés: kliens konzol alkalmazás vagy WEB felületen keresztül 

 Rugalmas küszöb beállítási rendszer és házirend alapú (policy) esemény feldolgozás 

 Riasztás kezdeményezés küszöb vagy TRAP alapon 

 Eseményre konfigurálható beavatkozások: 

 Riasztás indítás 

 Parancs futtatás a szerveren 

 SMS ill. E-mail értesítés küldése 

 SNMP 1, 2c, 3 támogatás
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MEA 8/16 AD DATARECORDER SYSTEM 
 
A TELETECHNIKA MEA8/16 AD berendezés analóg és digitális jelek időtartományban való 
monitorozására alkalmas hordozható készülék. Ethernet porttal rendelkezik, amelyen keresztül 
szoftveres felületen alkalmas a jelek vizsgálatára, tárolására, feldolgozására. 
 
Bemenetei: 
8 ANALÓG csatorna bemenet 
16 DIGITÁLIS csatorna bemenet 
 
8 ANALÓG bemenet: 
M12 típusú csatlakozók 
 
Ezek a bemenetek vagy áram kimenetű analóg PLC kimeneti kártya vagy tetszőleges áramkimenetű 
szondák ill. távadók jeleit dolgozzák fel. 
 
 A csatlakozók bekötési rajza: 

 
 
 1: GND : An föld 
 2: N.C. 
 3: Jel bemenet: AnBE 
 4: N.C. 
  
Analóg PLC kártya: 

Ilyenkor nincs +24 V DC kiadás. 
A bemeneti pont soros 700 Ohmon keresztül földelve van. 
A PLC kártya 4 … 20 mA-es áram kimenettel rendelkezik. 
4 mA esetén a feszültség: 24 V – (4 mA*700 Ohm) = 21,2V 

 20 mA esetén a feszültség: 24 V – (20 mA*700 Ohm) = 10V 
  
Áramkimenetű szonda (ill. távadó): 

A bemeneti pont soros 700 Ohmon keresztül +24 V-ra kötve. 
 A bemeneti ponton fellépő feszültséget mérjük. 
 Áram kimenet tartománya: 4 … 20 mA 
 4 mA esetén a feszültség: 24 V – (4 mA*700 Ohm) = 21,2 V 
 20 mA esetén a feszültség: 24 V – (20 mA*700 Ohm) = 10 V 
 
Ezen a 8 analóg csatornán kapcsolható, hogy kiadjuk-e a +24 V DC feszültséget. 
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16 DIGITÁLIS bemenet: 
Hangszóró csatlakozó bemenetek. 
 
Ezek a bemenetek PLC-k digitális kimeneti kártyáinak 24Vos jelét fogadják. Ahol a következő 
paraméterek teljesülnek: 

Névleges terhelő áram:   0,5 A 
Megengedett terhelő áram:  5 mA … 0,6 A 
Digitális ’1’ magas szint   17 … 30 V ; névleges: 24 V 
Digitális ’0’ alacsony szint   0 … 5 V ; névleges: 0 V 
 

Szoftver áttekintés: 
 
A Teletechnika Device Manager szoftver. szoftver könnyen áttekinthető és egyszerű kezelőfelülettel 
rendelkezik, ahol a használni kívánt szolgáltatások pár kattintással beállíthatóak: 

 

 
 
A program funkciói: 

- Manuális eszköz hozzáadás 
- Automatikus eszköz keresés 
- Eszköz újraindítás 
- DC kiadás konfigurálás 
- 1-600 s időtartamú mintavételezés 
- 1 ms-os mintavételi gyakoriság, felbontás a háttérben tárolt adatokra 
- Mérési panel: 

o Grafikus megjelenítés csatornánként különböző színekkel 
o Állítható függőleges és vízszintes megjelenítési részletesség 
o Leolvasható pontos mérési eredmény értékek a markernél 
o Lehelyezhető markerek a méréshez 
o Valósidejű mérés / Tárolt mérési eredmény feldolgozás 
o Vett/mért minták elmentése fájlba 


