INTELIGENTNÍ OVLADAČ NAPÁJENÍ

• Vzdálené ovládání
napájení 230 V (LAN/Internet)
• Přístup pomocí
internetového prohlížeče
• Ovládání časovačem
• Ovládání pomocí CGI a Telnetu
• Hlídání stavu a reboot
síťových zařízení (Watchdog)

Vlastnosti
• Čtyři vzdáleně ovladatelné napájecí zásuvky
• Standardizované napájecí zásuvky umožňují přímé
napájení připojených zařízení
• Ovládání pomocí webových prohlížečů:
Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera,
Google Chrome a dalších
• Bezpečný design proti úrazu elektrickým proudem,
nehořlavé materiály
• LED indikace aktuálního stavu každého výstupu
• Funkce Watchdog pro restart zaseknutého síťového
zařízení
• Ovládání pomocí CGI příkazů nebo Telnetu
• Podpora protokolů HTTP, SMTP, SNTP, DHCP, DNS, Telnet
• Možnost zabezpečeného přihlášení šifrovaným heslem
• Uživatelské účty s různou úrovní oprávnění
• Časové ovládání – můžete přednastavit čas, kdy se má
zapnout nebo vypnout požadovaný výstup
• Nastavení výchozího stavu výstupů (zapnuto/vypnuto)
• Upozornění e-mailem

Elektrické specifikace
• Napájecí napětí: 230 V AC
• Maximální spínaný proud: 10 A
• Zpoždění: max. 10 ms

NETIO-230B je síťové zařízení, které umožňuje prostřednictvím počítačové sítě ovládat napájení externích zařízení
připojených na 230 V výstupy. NETIO-230B obsahuje jeden
vstup na 230 V a čtyři napájecí 230 V výstupy, které umožňují
připojení téměř jakéhokoliv zařízení napájeného 230 V.
K webovému rozhraní zařízení se přistupuje z lokální sítě nebo
Internetu pomocí oblíbeného internetového prohlížeče, není tedy
třeba instalovat žádný speciální software.
Spínání výstupů je možné ovládat interním časovačem,
případně je pro okamžité ovládání výstupů možné využít
tlačítka na předním panelu. NETIO-230B dále umožňuje
prostřednictvím rozhraní Telnet nebo CGI příkazů snadnou
integraci do větších systémů – zařízení lze ovládat například
automatickými externími skripty apod.
I díky funkci Watchdog (kontroluje odezvy síťových zařízení)
je NETIO-230B velmi vhodné pro automatické či ruční
vzdálené restartování zaseknutých serverů, nedostupných prvků
síťové infrastruktury a podobně. Tím lze výrazně redukovat
náklady na případný výjezd servisního technika. Z dalších
oblíbených využití zmiňme například automatické či vzdálené
ovládání různých domácích zařízení, jako je osvětlení, elektrické
brány nebo klimatizace. NETIO-230B lze také využít pro
hobby účely - například pro řízení akvárií či terárií, v pěstitelství
a podobně.

Síťové rozhraní
• 10/100 Mbit/s
• konektor RJ-45

Další rozhraní
• 1× přívodní kabel (Schuko)
• 4× spínaná zásuvka (Schuko)
• 4× tlačítko pro ruční ovládání výstupů

Provozní podmínky
• Teplota: 0 – 70 °C

Rozměry
• Š297 × V58 × H90 mm

Obsah balení
• NETIO-230B
• CD s vyhledávacím SW a dokumentací
• Rychlá instalační příručka

Váš prodejce:

