دستگاه کنترل و مونیتورینگ اتاق سرور مدل SRC-2403
دستگاه کنترل و مونیتورینگ اتاق سرور پاردیک سیستم مدل  SRC-2403یک انتخاب ایده آل جهت کنترل دما و رطوبت اتاق های
سرور کوچک محسوب می شود.این دستگاه همراه با  3سنسور دما و یک سنسور رطوبت ارائه می شود که کاربر می تواند هر یک از
سنسورها را درون یک رک نصب نموده و بر مقدار دقیق دمای هر رک به صورت مجزا نظارت نماید.کاربر می تواند به ازای هر
سنسور دمای حداالقلی و حداکثری را تعریف نماید؛تا به محض گذر دما از محدوده تعیین شده دستگاه اقدامات امنیتی الزم را انجام دهد.
مقدار لحظه ای دما و رطوبت اتاق سرور تحت کنترل دستگاه بوده و اگر به هر دلیلی مقدار دما و رطوبت از محدوده تعریف شده مجاز
خارج گردد؛دستگاه ضمن فعال سازی خودکار آالرم صوتی و روشن کردن کولرهای کمکی درون اتاق از طریق تماس تلفنی و هم چنین
ارسال اس ام اس هشداردهنده فرد مسئول را در جریان قرار خواهد داد.الزم به ذکر است که دستگاه مجهز به آالرم صوتی داخلی بوده
که در صورت افزایش بیش از حد دما و یا رطوبت فعال خواهد شد و در صورت نیاز به دریافت هشدار صوتی دستگاه ؛ در خارج از
اتاق سرور قابلیت اتصال آژیر نیز فراهم می باشد.
امکان تکرار پیام هشدار افزایش دما و یا رطوبت طبق بازه های زمانی از پیش تعریف شده و هم چنین تعریف تلرانس دما و رطوبت و
امکان کالیبره کردن سنسور از دیگر قابلیت های این سیستم می باشد.همچنین در این دستگاه امکان اتصال چندین سنسور مجزا از قبیل
هشدار دهنده قطع برق ؛تشخیص نشتی آب؛ سنسور تشخیص حرکت جهت جلوگیری از ورودهای غیرمجاز به اتاق و هم چنین سنسور
دود و گاز فراهم می باشد که با فعال شدن هر یک از این سنسورها دستگاه به طور خودکار آژیر خطر را روشن کرده و هم چنین
بالفاصله فرد مسئول را در جریان امر قرار خواهد داد.سرعت بسیار باال در تشخیص فعال شدن هر یک از سنسورهای فوق موجب می
شود که فرد مسئول بتواند به سرعت وارد عمل شده و از هر گونه ضرر و زیان مالی جلوگیری نماید.

مشخصات دستگاه کنترل کننده دما و رطوبت اتاق سرور مدل :SRC-2403
●امکان کنترل رطوبت اتاق سرور و هم چنین دمای هر رک ها به صورت مجزا
● امکان تعریف مقدار دمای مجاز و مقدار دمای فعلی هر رک به صورت مجزا
●امکان تعریف تلرانس دما و رطوبت و هم چنین قابلیت کالیبره کردن سنسور رطوبت
●امکان تعریف بازه مجاز دما و رطوبت جهت فعال سازی خودکار آژیر خطر
●امکان تعریف دمای مشخص جهت کنترل خودکار کولرهای رزرو
●امکان تعیین تعداد سنسورهای دخیل در کنترل خودکار کولرهای رزرو
●امکان خاموش کردن کامل سرورها در صورت افزایش بیش از حد دما
●امکان اتصال سنسورهای تشخیص حرکت ؛تشخیص نشتی آب ؛تشخیص قطعی برق ؛ سنسور گاز و دود
●امکان فعال سازی مخزن های اطفاء حریق ایروسل در صورت تشخیص بروز آتش سوزی
●امکان تماس تلفنی و ارسال اس ام اس هشدار در صورت افزایش دما و یا رطوبت و امکان تکرار هشدار طی بازه های زمانی از پیش
تعریف شده.
●امکان گزارش گیری لحظه ای از مقدار رطوبت و هم چنین دمای هر یک از رک ها و هم چنین دریافت دمای کلیه رک ها در قالب
یک پیام
● امکان تعریف نام و شناسه مجزا به ازای هر سنسور دما جهت به خاطر سپاری بهتر
●امکان دریافت وضعیت آژیر ؛ کولر و سنسور های جانبی متصل شده به سیستم
●مجهز به آالرم صوتی داخلی و با قابلیت فعال سازی خودکار آژیر در صورت افزایش بیش از حد دما و یا رطوبت
●امکان استفاده از یک دستگاه جهت کنترل چندین راک جهت کاهش هزینه
● نصب و راه اندازی بسیار آسان در کمتر از  03دقیقه
● یـــــــک ســـــــــال گــــــــــارانتی و پشتیبانی کامل و پـــــــــنج ســـــــال خدمات پس از فروش
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