
Online portál pro dohled 
LAN a GSM senzorů.
Webová služba pro dohled IP sensorů (teplota, vlhkost, spotřeba 
energie, stav baterií, atd.). Uživatel získá jedno místo s přehledným 
zobrazením hodnot všech senzorů z různých lokalit.

Portál www.SensDesk.com provozuje HW group - výrobce LAN a GSM 
senzorů. Služba je zdarma.  SensDesk odešle email varování při hodnotě 
senzoru mimo rozsah nebo při výpadku senzoru (sítě).

Přednosti
SensDesk.com je jednoduché řešení pro zákazníky, kteří se kvůli dohledu 
několika senzorů nechtějí učit používat složitý software. Vytvořit si účet  
a připojit do něj senzor teploty, který hlídá stav klimatizace nebo  
teplotu v lednicích, dokáže běžný uživatel. 

Pomocí služby SensDesk.com lze odkudkoliv (Web, chytrý telefon) sledovat 
IP senzory umístěné kdekoliv (serverovna, automobil, stroj, telekomunikační 
bod, kotelna). 
Portál SensDesk.com je zdarma. Na jeden účet lze připojit 10 zařízení  
s historií hodnot 3 měsíce. Do portálu lze připojit pouze LAN a GSM  
senzory od firmy HW group.

Aplikace pro mobilní telefony
Pro telefony iPhone a Android je aplikace “SensDesk Mobile”. Stavy  
všech senzorů připojených k jednomu účtu na portálu SensDesk.com  
lze dohledovat odkudkoliv na jedno kliknutí. Aplikaci získáte ve Vašem 
obchodě s aplikacemi zdarma.

Lze připojit

• HWg-STE Plus
   Web teploměr, vlhkoměr, 2x DI

• HWg-PWR 3/12/25
   M-Bus gateway pro dohled energie

• HWg-WLD
   2D prostorová detekce zaplavení. 

• Poseidon v2
   Rodina produktů pro LAN monitoring

• HWg-Ares
   Produkty pro GSM/GPRS monitoring
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Hlavní panel

• Hlavní stránka s rychlým    
 přehledem vybraných senzorů
• Chytrý filtr pro rychlou  
 orientaci
• Odlišení senzorů ve stavu  
 Alarm
• Seskupování senzorů podle  
 typu / lokality / zařízení

Senzory

• Graf hodnot v čase
• Nastavení hodnot pro stav  
 Alarm / přejmenování  
 senzorů
• Alarmy – komu a kdy  
 poslat email s poplachem 

Správa zařízení

• Jednoduchá správa všech  
 připojených zařízení
• Nastavení alarmu při  
 výpadku zařízení
• Alarmy – komu a kdy  
 poslat email s poplachem 
• Přehled komunikace

Mapy

• Zobrazení stavu senzorů  
 na mapě
• Filtr podle lokality
• Rychlý přehled o všech  
 sensorech ve stavu Alarm

Navštivte www.SensDesk.com                                                                 www.HW-group.com

Základní funkce

Proč používat sensdesk.Com
Zásadním přínosem online služby SensDesk.com je důraz na jednoduchost pro zákazníka. LAN i GSM senzory 
lze do portálu připojit na několik kliknutí, bez složité konfigurace. 
Uživatel může sledovat na jedné obrazovce senzory, umístěné u různých zákazníků.

Reakce na alarm
Upozorní na hodnotu senzoru mimo nastavený rozsah, ale také na odpojení (výpadek) senzoru nebo zařízení.
• Odešle email
• Odešle SMS (vyžaduje HWg-SMS-GW2)

Příklady aplikací
• DOHLED KLIMATIZACE: Monitoring funkčnosti klimatizace pro IT technologie. 
• VZDÁLENÝ DOHLED PROSTŘEDÍ V IT: Napájení, UPS, teploty/vlhkosti, dohled přístupu.
• POTRAVINÁŘSTVÍ: Dohled a statistika podmínek pro skladování (HACCP).
• VZDÁLENÝ DOHLED TECHNOLOGIE / STROJŮ: Přehled stavu všech strojů a návazných technologií. 
• STAVEBNÍ TECHNOLOGIE: Vzdálený dohled tvrdnutí betonu, vysychání dřeva a jiných technologických procesů.
• FARMACEUTICKÉ APLIKACE: Centrální monitoring pro převoz a skladování léčiv.
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