Temperatuurbewaking in uw serverruimte
U investeert in het realiseren van 100% uptime, maar wat als
de temperatuur oploopt?
Aanbieding NetworkProbes met interne temperatuursensor
Model met LCD-scherm

295,-

excl. BTW
(type EPD-T-INT)

Model zonder LCD-scherm

225,-

excl. BTW
(type EPND-T-INT)

compleet met voedingsadapter en kalibratiecertificaat

24/7 monitoring en alarmering.
Directe doormelding van alarmen via:
Email notificatie
SNMP-traps
SMS tekst bericht
Relais aansturing (alleen op geselecteerde modellen)

ATAL NetworkProbes
Uw serverruimte is het centrale knooppunt van al uw ICTvoorzieningen. Het voorkomen van serveruitval heeft de
hoogste prioriteit en er wordt veel geïnvesteerd in zaken
als optimalisatie van de stroomvoorzieningen, toegangscontrole en branddetectie. Echter ook de bewaking van
de comfortcondities is van groot belang. Uitval van airconditioningssystemen kan desastreuze gevolgen hebben voor uw hardware.
ATAL heeft voor het monitoren en bewaken van een groot
aantal parameters de juiste apparatuur beschikbaar; de
NetworkProbes. Ethernet gebaseerde systemen, eenvoudig te plaatsen, betrouwbaar en kosteneffectief.

www.atal.nl

NetworkProbes; ethernet gebaseerde monitoring
systemen voor geconditioneerde serverruimtes
De ATAL NetworkProbe-serie is een praktische serie monitoring en alarmeringssystemen die kunnen worden ingezet om de kritische comfortcondities in
computerruimtes te monitoren en te bewaken. 24 uur per dag, 7 dagen in de
week bent u direct per e-mail of sms geïnformeerd en kunt u gepaste maatregelen nemen om schade aan apparatuur en uw bedrijfsprocessen veilig te stellen.
Hieronder treft u een beknopt overzicht aan van onze NetworkProbe-serie:

Kenmerken EPD- & EPND-serie
• 1- tot 4-kanaals ethernet gebaseerde sensoren voor
temperatuur, ook gecombineerd met relatieve vochtigheid
of barometrische druk
• Uitvoeringen met en zonder LCD-scherm
• Ondersteunt SOAP- en SNMP-protocol
• Geïntegreerde of externe sensoren
• Uitlezing van historische meetwaarden via webinterface
• Ook PoE-uitvoeringen beschikbaar
• Prijsgunstig en geleverd inclusief kalibratiecertificaat

NetworkProbes bieden oplossingen
voor het monitoren en bewaken van:
Temperatuur

Kenmerken EP2-, EP5- & EP8-serie
• Meerkanaals ethernet gebaseerde monitoringsysteem (ook uitvoeringen met 20- of
60-contactingangen voor geavanceerde alarmdoormelding)
• Configuratie via webinterface
• Ondersteunt SNMP-protocol
• Ook PoE-uitvoeringen beschikbaar
• Uitgebreid sensorpakket, o.a. voor temperatuur,
brand- & waterdetectie, schakelcontact, beweging
etc. ; vrije keuze in sensorcombinaties
• Uitgebreide alert-opvolging
• Ook in Linux-versie beschikbaar met grote geheugencapaciteit, 4 camera aansluitingen en mogelijkheid tot
laden van bijv. plattegrondtekeningen
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Relatieve vochtigheid
Deurstatus
Energieverbruik
Rookontwikkeling
Wateroverlast
Airco-storingen
Spanningsuitval
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