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SiteMon5 je řešení dohledu vzdálené lokality po IP. Kontaktní vstupy a 
senzory lze připojit na ostatní produkty (UPS, baterie, nádrž s naftou, 
Diesel generátor, hasící systém, bezpečnostní systém). 
 

 16 vstupů pro kontakty 

 4 relé (vzdálený restart)  

 Lze připojit až 12 vnějších senzorů 

 Napájení a měření 48V 

 

Aplikace 

 Dohled telekomunikačních bodů 
Operátor pevných linek, GSM operátoři, 
kabelové televize, poskytovatelé internetu.. 

 Monitoring serverových místností 
Datová centra, infrastrukturní body, skupiny datových rozvaděčů 

 Monitoring záložních zdrojů a UPS  
Měření množství nafty v nádrži, stav Diesel-agregátu, vzdálený start po IP, dohled teplot a 
technologických kontaktů. 

 
 
  

 

 
 
 

  

HWg-SiteMon5 
Vzdálený dohled telekomunikačních bodů a místností po síti LAN.  

Podporuje čidla napětí, proudu, teploty, otevření dveří, průsak vody, spotřeby energie. 
 

 Popis produktu 

Standby electrical 
generator monitoring 

-48V DC power system 
monitoring 

Remote infrastructure  
Hub sites monitoring 

Fire suppression system 
remote monitoring 

Monitoring center 
GSM phone 
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Vlastnosti 

 SNMP zařízení v1 a v2 (NMS Network Monitoring System) 

 Email a SNMP Trap upozornění, vestavěný WEB server 

 Lze připojit do SCADA systému (Modbus/TCP) 
 

 Relé může signalizovat výpadek komunikace s dohledovým centrem (watchdog komunikace) 

 Relé může spínat podle hodnoty senzorů (funkce IP termostat) 

 

Senzory  

 16 vstupů pro kontakty  

 Teplota (uvnitř / venku)  

 Vlhkost  
 

 Proud až 30A (50A) 110/230V AC  

 Proud až 100A na 48V DC 

 Napětí baterií (48V DC) 
 

 Detekce zaplavení prostředí vodou 

 Detekce průsaku vody (detekční kabel)  

 Detekce funkce ventilátoru 

 Obecné vstupy 0..20mA / 0..15V 

 

Kompatibilita M2M rozhraní 

 Spolupracuje s většinou SCADA systémů (OPC server a I/O server přes Modbus/TCP) 

 SNMP podpora ve více než 60 NMS systémech (Nagios, IBM Tivoli, HP OpenView, ..)  

 HWg dodává SW aplikace pro sběr dat (i do MS Excel) a vyhodnocování poplachů. 

 HWg SDK (Software Development Kit) – zdrojové kódy (ActiveX, VB, Delphi, C, C#, .NET) 

 

Příslušenství 
 

 
 
 
 
 
 
 

600 359 HWg-SiteMon5 Jednotka SiteMon5 bez senzorů a napájecího adaptéru 

600 005 Temp-1Wire 3m Čidlo teploty, připojovací kabel 3m (1m= 600 242, 10m =  600 056) 

600 344 HTemp-1Wire Box2 Vnitřní čidlo teploty a vlhkosti, 2x RJ11 konektor pro řetězení čidel  

600 337 Temp-1Wire-Flat 3m Nerez čidlo teploty, určeno do lednice, (-30°C až 120°C), kabel 3m  

600 311 Temp-1Wire-Outdoor 3m Nerezové čidlo teploty pro vnější prostředí (-30°C až 120°C), kabel 3m  

600 493 HWg-WLD Relay Detektor zaplavení s detekčním kabelem 2m. Relé a 1Wire UNI výstup 

600 237 PowerEgg Detekce a ovládání napájení 110/230V - vstup (I1..I4) / výstup O1/O2 

PowerEgg 
600 237 

Temp-1Wire-Outdoor 3m 
600 311 

 

Door Contact 
600 119 

 

Temp-1Wire 1m 
600 242 

HTemp-1Wire Box2 
600 344 

 

http://www.hw-group.com/products/poseidon/poseidon_3268_en.html
http://www.hw-group.com/products/sensors/Temp-1Wire_en.html
http://www.hw-group.com/products/sensors/Humid-1Wire_en.html
http://www.hw-group.com/products/sensors/Humid-1Wire_en.html
http://www.hw-group.com/products/sensors/Temp-1Wire_en.html
http://www.hw-group.com/products/sensors/Flood_detector_cz.html
http://www.hw-group.com/products/sensors/Flood_detector_cz.html
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