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Poseidon2 3266

Umí odeslat email, podporuje SNMP a 
Modbus/TCP. 

Poseidon2 3266 lze připojit do online 
portálu www.SensDesk.com pro 
vzdálený dohled senzorů.

Poseidon2 3266 je základní 
jednotka pro vzdálené měření 
(monitoring) senzorů po síti. 

Lze připojit až 8 externích senzorů a 
4 detektory (detekce kouře, 
výpadku napájení, atd..).

Loguje hodnoty do vnitřní paměti.

Vzdálený dohled senzorů 
po síti LAN 

Použití
Vzdálený dohled prostředí v IT 
Sledujte stav napájení, otevření dveří, 
teploty, vlhkost a další senzory. 

Měření teploty v lednicích a mrazácích
Monitoring podmínek pro skladování.
Pomocí aplikačního software lze vytvářet
HACCP protokoly.

Prumyslové senzory
Vzdálený dohled kontaktů, čidel 0-10V, 
4-20mA a teploměrů Pt-100 
nebo Pt-1000.

Kamerové systémy
Hodnoty senzorů a stav detektorů lze 
připojit do IP kamerového systému od 
různých výrobců. 

Dohled klimatizace 
Výpadek klimatizace, výpadek napájení, 
příliš vysoká teplota, nebo únik 
chladícího média. 

Až 8 externích senzorů (RJ11)

4x DI vstup pro kontakt

Datalogger pro 250.000 záznamů

SNMP a Modbus/TCP

Lze připojit k SensDesk.com

Email poplachy

Vzdálený dohled prostředí
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30A Current probe 1W-UNI Expander 4xDI 1W-UNI HTemp-1Wire Outdoor 3m Door contact Sensor WLD Relay 1W-UNI
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Senzor pro měření proudu 0 až 30A ST. Fázový vodič se vkládá do měřící cívky, kterou lze otevřít.30A Current probe 1W-UNI 

Externí jednotka pro detekci / ovládání napájení 230 V.

Převodník pro připojeni dvou PT100 čidel.Converter 2xPt100 1W-UNI

PowerEgg

Set obsahuje Poseidon2 3266,  napájecí adaptér, kombinované čidlo teploty a vlhkosti HTemp-1Wire 3m.Poseidon2 3266 THset

Set obsahuje Poseidon2 3266,  napájecí adaptér, čidlo teploty  Temp-1Wire IP67 3m.Poseidon2 3266 Tset

Poseidon2 3266 samostatná jednotka bez příslušenství.Poseidon2 3266

Příslušenství

Detekce / výpadek napájení (110/230 V )

Detekce otevření dveří

Detektor kouře

Detekce zaplavení v ploše 
detekčním kabelem (WLD)

Detekce zaplavení v bodě

Senzor světla

Teplota s Pt100
(převodník pro externí čidlo)

Teplota (vnitřní i vnější)

Měření napětí a proudu
-30 až 85°C

20-80% R.H.
Teplota / vlhkost

9 - 30VNapájení

100 x 94 x 25 mmRozměry

Fyzické vlastnosti

HWg-Push 

E-mail alarmy (periodické)

SNMP

250 000 záznamůLogger

Modbus/TCP

SMS-GW klient

81-Wire / 1-Wire UNI (2x 60m)

Senzory (externí)

4Digitální vstupy (DI)

Poseidon2 3266
•   Vestavěný web server pro konfiguraci.

•   Lze namontovat na zeď nebo na DIN lištu.

•   Poplachy lze odesílat jako SMS (textová zpráva) přes 
vzdálenou "HWg-SMS-GW" připojenou po síti. 
Nepotřebuje žádný software.

•   Poplachy lze posílat na 5 emailových adres, nebo SMS 
na 5 telefonních čísel.

•   Lze použít ve více než 50 softwarových aplikacích 
třetích stran (SNMP, SCADA a další..). 

•   Podpora pro programátory: HWg-SDK.

•   Kompatibilní s programy HWg-Trigger, 
HWg-PDMS.

•   Mobilní aplikace pro Android a Apple produkty.

•   Loguje data do vnitřní paměti. HWg-PDMS dokáže 
logy stahovat a ukládat do databáze

Základní vlastnosti

Vzdálený dohled prostředí

Podporované senzory


