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IP WatchDog2 Lite  

IP WatchDog2 Lite detekuje funkci hlídaného 
zařízení a umožňuje jej restartovat přerušením 
napájení. Lze ovládat jedno nebo dvě zařízení 
(dva kanály). Detekci funkce lze široce 
kon�gurovat.

Druhá generace přináší SNMP, možnost odeslání 
SMS a připojení do online portálu 
www.SensDesk.com.

IP WatchDog2 Lite hlídá zda fungují 
všechna dohledované zařízení. Odesílá 
například každou minutu PING na hlídané 
zařízení. Když nedostane odpověď, může 
zařízení resetovat, vypnout/zapnout nebo 
jen upozornit operátora. 

Vše funguje zcela autonomně bez 
nutnosti zásahu člověka.

Sledování funkce a restart 

jednoho nebo dvou LAN zařízení. 

Použití
• Zjistí výpadek (zamrznutí) IP kamery a 

přerušením napájení ji restartuje. 
Odešle email o restartu operátorovi. 

• Hlídá funkci routeru, switche nebo 
WiFi AP. Při výpadku spojení zařízení 
jednou nebo periodicky restartuje

• Při výpadku internetové konektivity 
odešle SMS zprávu pomocí externí 
HWg-SMS-GW. 

• Operátor může na dálku přes WEB 
rozhraní ovládat napájení připojených 

SMS poplachy

Email upozornění

SNMP dohled

Jednoduché použití

Dva kanály, dva relé výstupy 

Lze připojit do SensDesk.com

Vzdálený dohled prostředí
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HWg-SMS-GW3 PowerEgg2 IP WatchDog2 Industrial HWg-PDMS

100 052-20150227

GSM brána pro rozesílání SMS z HW group produktů. 

WatchDog je určen k sledování funkce 10 zařízení v LAN.

Senzor umožnující dekovat nebo vynout napájení 220V/8A

Jednoduché zařízení pro měření teploty připojitelné do ethernetu se dvěma vstupy

HWg-SMS-GW3

IP WatchDog Industrial

PowerEgg2

HWg-STE plus

Příslušenství

Komunikace

Vnitřní log

Montáž

Rozměry

Napájení

Zpusob detekce

10 LAN zarizeniDetekce funkce

100 Mbit/sEthernet

2x 24V 1A

PING, WEB

Relé výstup

Provozní podmínky

Na zeď, Rack 19”, DIN lišta

9-30V

100 x 94 x 25[mm]

200 záznamů

SNMP, SNMP Trap
HWg-Push

-30°C až +85°C

IP WatchDog2 Lite
•   Dokáže detekovat výpadek jakéhokoliv LAN zařízení nebo 

připojení do internetu.

•   Detekované výpadky ukládá do vnitřního logu, upozorní 
operátora pomocí emailu nebo SMS. 

•   Restartuje „zamrzlé zařízení“ přerušením napájení bez 
zásahu operátora. 

•   Lze připojit do SNMP dohledu 

•   Konfigurace a ovládání výstupů přes web rozhraní

•   Kompatibilní služby: SensDesk.com 

•   Odesílá SMS pomocí vnější HWg-SMS-GW na síti. Funguje 
zcela autonomně, bez jakéhokoliv software. 

•   Podporuje funkci „SMS + Ring“ která krátce 
prozvoní příjemce poplachové zprávy.

•   Lze připojit do aplikací HWg-PDMS a HWg-Trigger. 

Základní vlastnosti

Vzdálený dohled prostředí


