
Informacje o produkcie

Karta SNMP PowerWalker 2
Moduł SNMP

Monitoruj UPS przez połączenie sieciowe RJ45 Port RJ45 10 

/ 100BaseT

Obsługa protokołów SNMP-V1, SNMP-V3, Telnet, HTTPS

Zaplanuj wyłączenie, uruchomienie, ponowne uruchomienie 

Opcjonalnie: Detektor monitora środowiska

Przedmiot nr. 10131008

PowerWalker SNMP Card 2 to rozwiązanie komunikacyjne do monitorowania i sterowania zasilaczem UPS. Ta karta 

menedżera SNMP umożliwia zdalne monitorowanie i zarządzanie wieloma zasilaczami UPS z dowolnego miejsca z 

dostępem do Internetu. Zintegrowany dostęp sieciowy będzie wykorzystywać możliwości internetowe menedżera SNMP 

do zdalnego programowania lub wyłączania UPS-ów. Wyposażony w menedżera SNMP, stan zasilania wszystkich 

zasilaczy UPS można monitorować w dowolnym czasie / miejscu, nawet jeśli jednostki UPS znajdują się na różnych 

piętrach. Poza tym ta karta jest również wyposażona w łatwą do aktualizacji funkcję oprogramowania układowego. Za 

każdym razem, gdy zostanie wydane zaktualizowane oprogramowanie, menedżer systemu może je pobrać i po prostu 

zaktualizować wszystko jednym kliknięciem.

cechy produktu

• Umożliwia sterowanie i monitorowanie wielu zasilaczy UPS przez połączenie sieciowe 

RJ45

Obsługuje HTTPS, IPv6, SNMPv1 / v3, Telnet Dynamiczne 

wykresy danych UPS w czasie rzeczywistym

Powiadomienia ostrzegawcze poprzez alarm dźwiękowy, transmisję, komunikator 

mobilny, e-mail i pułapki SNMP

Dziennik danych historycznych przechowywany w scentralizowanej bazie 

danych komputera. Prosta aktualizacja oprogramowania za pomocą jednego kliknięcia

Ochrona hasłem i zarządzanie dostępem zdalnym

Oprogramowanie PowerSoft oferuje kolejne ulepszone

rozwiązanie komunikacyjne do monitorowania i sterowania UPS.

Obsługuje następujące modele:

VI 500-1500 R1U
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cechy produktu

Kod modelu

Numer przedmiotu

EAN

Gwarancja

Pudełko na prezent

Język

podręcznik

Język

Karta SNMP 2

10131008

4260074980424

24 miesiące

EN

EN

Środowisko

Temperatura

Wilgotność

0 ° C - 40 ° C

0-95% RH (bez kondensacji)

Wersja: EN 04/10/2017

Zastrzegamy sobie prawo do zmian 

technicznych i błędów

PowerWalker to marka:

BlueWalker GmbH

Martin-Buber-Strasse 12 • D-41470 Neuss • Niemcy

Telefon: +49 (0) 2137/92 98 73 • Faks: +49 (0) 2137/78 73 925 info@bluewalker.eu • 

www.bluewalker.eu • www.powerwalker.com


