
 

                                                                       

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 فن تدبیر سبز وریا

 مدرییت، کنترل و مانیتورینگ  مراکز داده سبز رد اریان طراحی، پیشتاز رد صنعت 

SmartEMS 

 سنسورها و تجهیزات محیطی مرکز داده 
 



 

                                                                       

                                                                      

 
 

 

 

 

های سامانهاندازی و راه هرچند در گذشته توجه الزم به طراحی

ت اولویایران مراکز داده های فیزیکی در مانیتورینگ زیرساخت

 51نداشته و از این حیث بیشتر مراکز داده قدیمی طراحی شده طی 

 اند، اما رشد نیاز بههایی از این دست داشتهسال گذشته محدودیت

های مراکز داده و مصرف سرویسدسترس پذیری باالتر دمات و خ

نیاز و اولویت توجه به پایش و مانیتورینگ را در کنار  ،باالی انرژی

ها نمایان کرده است. اما اگر بودجه طراحی دیگر زیرساخت

متخصص طراحی و های تیمسازمانی، کیفیت باالی تجهیزات، 

عوامل بازدارنده در خصوص ز اافزار مناسب و ... پشتیبانی، نرم

های مراکز داده شما بوده است، دیگر تکمیل این بخش از زیرساخت

کت های تولیدی شرنگران نباشید! سنسورها، تجهیزات و زیرساخت

 .تتمام مراکز داده اسهای فن تدبیر سبز ویرا پاسخگوی نیازمندی

 

 

 

   

 

 

شامل  رایسبز و ریمرکز داده فن تدب ونیخود را با راهکار جامع اتوماس هایرساختیز تیریقدرت مد

 نیا یدیتول یو سنسورها SmartEMS زیتجه نینچهمو  ViraDCIM ، SmartDCIM یافزارهانرم

 دیحاصل کن نانیخود اطم هایسیسطح رسانده و از در دسترس بودن سرو نیشرکت، به باالتر



 

                                                                       

                                                                      

 
 

 

 کز دادهامردر تجهیزات زیرساخت فیزیکی 

  های الکتریکال، مکانیکال، محیطی و امنیتیتجهیزات مرتبط با زیرسیستم

 
 

 

های مختلف الکتریکال، مکانیکال، امنیتی و محیطی در زیرسیستم

زیرساخت فیزیکی یک مرکز داده، تجهیزات مختلفی نصب و 

سازی شوند. هرچند بر اساس معماری مورد نظر و پیادهمی اندازیراه

د به تواننیزات متناسب با نیازمندی تعریف شده میشده،  این تجه

صورت مستقل فعالیت خود را انجام دهند، اما پایش، مدیریت و کنترل 

یکپارچه این تجهیزات از طریق مجموعه سنسورها، میترها و ابزارهای 

های مرتبط با کارکرد این تجهیزات در ها و آالرمدسترسی به داده

وه بر توانند عالمی اطمینانی کنترلی مورد سازی سناریوهاکنار پیاده

فراهم کردن بستر اتوماسیون و خودکارسازی فرایندها به خصوص در 

مواجهه با اشکاالت و خطاهای تجهیزات، شرایط بهینه مصرف انرژی 

 برای دستیابی به اهداف مراکز داده سبز را فراهم کنند. 

ز ین تجهیزات در مراکبا لحاظ تنوع برند و نوع فناوری در هر یک از ا

ها از هر یک از این داده مختلف، شرایط الزم برای گردآوری داده

توانند مبتنی بر پروتکل ارتباطی متفاوتی باشند و تجهیزات که می

د گیری انجام فراینها در جهت تصمیمسازی این دادههمچنین یکپارچه

 ت. متناسب با شرایط حادث شده از اهمیت باالیی برخوردار اس

 تنوعماز نحوه ارتباط تجهیزات شماتیکی در شکل زیر یک معماری 

ای هیک مرکز داده به شبکه کنترلی و اتوماسیون که دارای پروتکل

 نمایش داده شده است.  ،ارتباطی متفاوتی نیز هستند

های مختلفی دسته بندی شده و هر یک نیز در بخش این تجهیزات

 :پارامترهای کنترلی مختلفی دارند

 :ر و پست برق، ژنراتور، تابلوهای توزیع، میت زیرسیستم الکتریکال

 هاو باتری PDUها، UPSآنالیزرهای مختلف، 

 :رقی، چیلر، اینروها، پکیج، پایپینگ، شیرهای ب زیرسیستم مکانیکال

 ها، فشار و ...پمپ

 روشنایی، گردو غبار، نشتی، دما و رطوبت،  های محیطی:سیستمزیر

 گیریریان و نرخ آب، هوا، تشخیص حرکت، لرزش، اندازهگیری جاندازه

 هاسطح سیاالت، وضعیت درب، وضعیت قفل درب

 قدوربین مداربسته، کنترل دسترسی، اعالم و اطفاء حری های امنیتی:سیستم 

  

 

 

 

 

 



 

                                                                       

                                                                      

 
 

 

 گیری تجهیزات زیرساخت فیزیکی مرکز دادهقابل اندازهکلیدی پارامترهای  

 های تجهیزات مختلف زیرساخت فیزیکی ، پردازش ، مدیریت، کنترل و اتوماسیون گردآوری در لحظه داده

 
 

 

برای اطالع از وضعیت صحیح و اعمال سناریوهای کنترلی در هر یک 

ر دباید های زیرساختی، اطالعات مورد انتظار در زمان صحیح از بخش

جهیزات تبرخی از مهمترین پارامترهای  لیست. گیرداختیار اپراتور قرار 

 :عبارتند از ی مختلفهازیرسیستم

  تجهیزات برق بی وقفهUPS: ولتاژ های ورودی و خروجی فاز ،

وضعیت ، ولتاژ باتری، باتری میزان شارژ، جریان های ورودی و خروجی

تمامی ، ضریب توان، میزان توان اکتیو و ری اکتیو بار، میزان بار، پسبای

 UPSآالرمهای مرتبط با 

 ولتاژ های ورودی و خروجی :ق اضطراری ژنراتورتجهیزات بر ،

های اکتیو و ری اکتیو ورودی و توان جریان های ورودی و خروجی،

خروجی، وضعیت باتری، سرعت چرخش موتور، دما و فشار روغن موتور، 

دمای آب سیستم خنک کننده موتور، دمای سوخت، میزان مصرف 

و خاموش کردن  روشنسوخت، ساعت کارکرد موتور، ضریب توان، 

 مرتبط با ژنراتور آالرم هایژنراتور، 

 ولتاژ و جریان  :برق  یتابلوها ی/ خروج یبرق ورود تیفیک

 و جریان، میزان جریان ژ، فرکانس، کیفیت برق از لحاظ ولتاورودی

 کیخودکار بر اساس وجود پ ییکنترل روشنا:  سیستم روشنایی 

و روشن شدن  یتیامن مستیبه س ییکنترل روشنا ستمیاتصال س، مصرف

بر اساس  ییروشنا زانیکنترل م، یمنیو ا یتیفضاها در صورت اشکال امن

 ستمیس یتوان مصرف یریاندازه گ، ساختمان یداخل یلوکس فضا زانیم

 حرکت یتوسط ارتباط با سنسور ها ییروشنا ستمیکنترل س، ییروشنا

 :نگیورتیمان، های مربوط به دمای آب رفت و برگشتهمیانگین داد چیلر 

ن روشدستگاه، ارسال دستور خاموش بودن  ایروشن  رون،یب یهوا یدما

 یهادور فن، توراپرااو چیفلوسو نگیتوریمان، و خاموش کردن از راه دور

شده  یندکنترل زمانب ،کمپرسورها تیوضع ، مانیتورینگبرج خنک کننده

 رونیب یهوا یدماچیلر، استفاده از قابلیت 

 وضعیت تجهیزات داخلی دستگاه، نمایش سرعت  :اهاینروها و پکیج

، نمایش رطوبت، ی ورودی و خروجیکارکرد کمپرسور، نمایش دما

فشارهای گاز کمپرسور، سرعت چرخش فن، نمایش و تنظیم دمای 

مای دکارکرد دستگاه ها، نمایش و تنظیم نقطه کاری رطوبت دستگاه ها، 

برقی، مقدار جریان  آب ورودی و خروجی، اطالعات مرتبط با شیرهای

، اطالعات کندانسورها، میزان کارکرد های تنظیم شدهSet Pointآب، 

 مختلف دستگاههای آالرمو  دستگاه، ظرفیت زیربار

  :هاآالرمگزارش ، ستمیکنترل روشن بودن هواکش در سهواکش 

 و بسته  باز، یبرق یرهایکنترل ش: و لوله کشی هاپمپ ،موتورخانه

ارسال فرمان از جمله  هاپمپ تینظارت  بر وضع، ابودن مسیر لوله ه

، رویدور موتور در صورت نصب موتور درا میامکان تنظ، روشن و خاموش

، اراختالف فش یها چیسو نگیتوریمانها، تشخیص اضافه بار در پمپ

اطالعات فشار و دمای آب کلکتور آب ، فشار دور پمپ ها نگیتوریمان

مشاهده مقادیر ، گیری کلکتورهاسرد و گرم به تفکیک محل قرار

 آب جعبه کلکتور WPTو   ITSسنسورها

 ینیی و پاحد باال دیکل ای جیتوسط گ عیسطح ما نگیتوریمان: منبع آب 

 عیما ینترل خروج، کو قطع در هنگام حداکثر عیما یکنترل ورود، عاتیما

  تانک بافر آب تیاطالعات و وضع، و قطع در هنگام حداقل

 نییاعالم ورود خارج از زمان تع، کنترل تردد ستمیس: کیدرب اتومات 

عدم باز  اینترل باز ج، کجهت ورود و خرو یزمان تیمحدود جادیا، شده

 مختلف یهایها در زمانبنددرب بودن

 یروه بندو گ یبا توجه به منطقه بند یزیبرنامه ر: مانیتورینگ تردد 

نترل تردد ک، ددتر نگیتوریمان، مختلف یبه قسمتها یافراد جهت دسترس

 مارش، شمختلف یسمتهاقبه  یافراد جهت دسترس ییشناسا، نیمراجع

 هماهنگی با سیستم اعالم، کنترل هوارسان، : اعالم و اطفاء حریق

ها، فشار داخل، قطع جریان برق غیر ضروری، باز تهویه و اگزاست فن

 های مسیر فرار، روشنایی و آسانسور در زمان بروز حریقبودن درب



 

                                                                       

                                                                      
 

 مراکز دادهدر  شنایی با عملکرد برخی از سنسورهاآ

 هاداده سازیدسترسی به هوش تجاری در نتیجه گردآوری، تحلیل و تنظیم گزارشات در لحظه و هوشمند از یکپارچه

 
 

 

  :و محیط مرکز داده نصب هارک داخل در سنسور اینسنسور دما رطوبت 

ها و محیط مرکز ز سطح رکگردآوری شده ا رطوبت و دما هایداده و شده

را به منظور ارزیابی و تحلیل کارکرد صحیح و بهینه تجهیزات سرمایشی  داده

ا قرار هدهد. این سنسورها به نحوی در رکدر اختیار تجهیزات کنترلی قرار می

گیرند که اطمینان از صحت عملکرد سیستم های سرمایشی و تامین دما می

 و رطوبت الزم میسر شود. 

 نشتی آب یکی دیگر از پارامترهای مهم و حساس سور نشتی آب: سن

است که نقش به سزایی در اعالم حوادث بحران ساز در مرکز داده را بر عهده 

بندی مورد ای در محدوده و زوندارد. این سنسورها به صورت طنابی و نقطه

ا هنظر پراکنده خواهند شد. با در نظر گرفتن ریسک نشتی آب از این سنسور

ها، شیرآالت، کالکتورها، ها، اتصاالت، پمپبیشتر برای پوشش محل لوله

های احتمالی مربوط به و لوله های بین طبقات یا مسیر دریناطراف لوله

 شود.  فاضالب استفاده می

 :تواند با ایجاد پارامتر میزان ذرات معلق در هوا می سنسور گرد و غبار

قطعات تجهیزات الکترونیکی، موجبات  آلودگی محیطی و تماس دائمی با

فرسودگی را در آنها فراهم کند. همچنین با تجمیع این آلودگی در سطوح 

های الکترونیکی مرکز داده، عملیات انتقال و تبادل حرارت با اجزای دستگاه

 شود. مشکل مواجه شده و در دراز مدت سبب بروز ایراد در تجهیزات می

 بردن اپراتور به منظور باال یکار طیمح طیاشرحفظ  :کیفیت هواسنسور 

 یگازها بیهوا، ترک تیفیسنسور ک باالیی دارد. تیاهم یاریهوش شتریهرچه ب

ده اعالم ش تیفیک ،باشند شتریذرات باین هرچه و  دهیسنجرا موجود در هوا 

هوا به  شدن نیسنگ ای گاریدود س لیاز قب ید. مواردبوتر اعالم خواهد نییپا

 نیز تهبس یفضا کیدر  یاز پرسنل به صورت طوالن یادیتعداد ز علت وجود

 دارد. سنسور  نیا یدر خروج مستقیمی ریتاث

 اعالم هشدار به اپراتور از این سنسورها به منظور : سنسور روشنایی

 شود.استفاده می کف کاذب ایسقف  یبر باز شدن درب ها یمبن

 توان به منظور میاز این سنسورها عالوه بر آنکه : سنسور حرکت

اعالم هشدار به توان برای هوشمندسازی روشنایی محیط استفاده کرد، می

 واناتیسقف کاذب )مربوط به ح ایکف  ریبر وجود حرکت در ز یاپراتور مبن

 نیز استفاده نمود. در آن محل( یجونده احتمال یموذ

 سطح  گیریهای اندازهاز میترها یا سوییچگیری سطح سیاالت: اندازه

سیاالت به منظور اندازه گیری سطح باال و پایین آب یا سیال خنک کننده 

 . شوددر منبع پر کن و کنترل عدم بروز خطا در کارکرد آن استفاده می

 مثبت ارفش کنترل منظور به سنسور این ازهوا:  فشار اختالف سنسور 

 .شد خواهد استفاده هوا فیلترهای و هوا

  :ر کنترل جریان آب، از مدل های مختلف به منظوشیرآالت کنترلی

 گردد.ها استفاده میشیرهای کنترلی متناسب با سایز لوله

  :از این ترانسمیتر برای مشخص کردن نقطه کاری ترانسمیتر فشار آب

 گردد.ها در هر دو حالت تک مداره و دو مداره استفاده میپمپ

  :ها پمپ باطی بعد ازهای ارتاز این سوئیچ در مسیر لولهسوییچ فشار آب

 .شوندها نصب میو به منظور اطمینان از صحت کارکرد پمپ

نرخ  گیری میزاناز این ترانسمیتر جهت اندازه: ترانسمیتر جریان آب

جریان آب در هر مسیر به منظور حذف حداقل نیازمندی نرخ جریان آب 

 .شودچیلرها در پشت بام و بر روی کالکتورها استفاده می

 در  ار ترانسمیتر اختالف فشار آب اینتر اختالف فشار آب: ترانسمی

 جریان یزانم ترانسمیتر برای کنترل این از. کندمی گیری اندازه نقطه دو بین

 شود.می استفاده مورد نیاز آب

 به منظور بررسی وضعیت دمای آب در ور: سنسورهای دمای غوطه

 د. شوور استفاده میمسیر لوله ها از سنسورهای غوطه

  :نینهمچ و هوا مثبت فشار کنترل منظور به دمپرها مختلف انواع ازدمپر 

 گردد.می استفاده آتش و دود انتشار از جلوگیری

 



 

                                                                       

                                                                      

 
 

 

 از تجهیزات فن تدبیر استفاده کنیم؟چرا 

 ورهاکشی و عدم محدودیت در تعداد سنسهای ارتباطی روز دنیا، حداقل کابلهزینه خرید پایین، پشتیبانی از پروتکل

 
 

 

شرکت فن  DCIMپلتفرم دانش بنیان سامانه کنترل و مانیتورینگ 

  .افزاری استافزاری و سختهای نرمتدبیر سبز ویرا شامل بخش

اندازی سازی، راهها تجربه در طراحی، مشاوره، پیادهبا توجه به سال

های مختلف مراکز داده و شناخت مشکالت مترتب زیرساخت

افزاری بکارگیری در حوزه نرمنهاد ما پیشبر این حوزه، 

و  ViraDCIM یکپارچه و انعطاف پذیر راهکارهای قدرتمند،

SmartDCIM 91مرکز داده در  52هایخیر در است که طی سال 

 برداری رسیده است.اندازی و به بهرهاستان کشور نصب، راه

ای هزیرساختگیری پارامترهای مختلف اندازهافزاری در بخش سخت

ای هلکتریکال، مکانیکال، محیطی و امنیتی همانطور که در بخشا

مربوطه به آن اشاره شده است، به طور کامل از طریق تجهیز 

SmartEMS گیری و قابل پردازش است. قابل اندازه  

مطابق  ایکنترل دما و رطوبت لحظه پارامترهایمانیتورینگ و پایش 

اده از اهمیت بسیار باالیی الزامات استانداردهای رایج طراحی درز د

ای هبرخوردار است. هزینه باالی تامین سنسورها، کنترلرها و ماژول

I/Oکشی و بسترسازیمورد نیاز و همچنین توانمندی ، در کنار کابل

های گردآوری شده در لحظه، افزاری در پردازش حجم باالی دادهنرم

 زوملی تعداد مورد سازعموماً به عنوان موانع اصلی برای بسط و پیاده

 شود. ها میسنسورهای دما و رطوبت در رک

به حدی است که در  ITرشد فزاینده مصرف انرژی برق در تجهیزات 

هینه کارکرد ب گیری دقیقهای جدید برای اندازهبرخی از دستورالعمل

های سرمایشی و مانیتورینگ مداوم چیدمان انجام شده سیستم

موضعی در ساعات  Hotspotع نقاط تجهیزات در ممانعت از وقو

مختلف از باردهی تجهیزات، بکارگیری سه سنسور دمایی در باال، 

میانه و پایین درب جلو رک و سه سنسور متناسب در پشت رک 

 ایمرکز دادهدر یک حساب ساده  از این جهت بالحاظ شده است. 

سنسور دمایی است. با لحاظ  055به نصب  رک، فقط نیاز 25با 

های و پروتکل هاالذکر و مطابق فناوریمل بازدارنده فوقعوا

این تعداد سنسور در یک  %55سازی و مدیریت حتی رایج، پیاده

مرکز داده نیز امر دشواری است. به منظور توانمندی پاسخگویی 

نسورها، س ن تدبیر سبز ویرا با تولیدبه این نیازمندی شرکت ف

، با حداقل نیازمندی کابل ردهای ارتباطی استانداپروتکل مبدل

مند در کنار طراحی و تولید تجهیز قدرت کشی و هزینه بسیار پایین

 SmartEMSبه نام  مربوطههای گردآوری و پردازش داده

سازی حداکثری این سنسورها را در مرکز داده فراهم شرایط پیاده

کرده است. برخی از مزایای مهم مانیتورینگ در لحظه وضعیت 

 رطوبت عبارتند از:دما و 

 ممانعت از کاهش عمر مفید تجهیزات در نتیجه کارکرد در دمای نامناسب 

  جلوگیری از تخریب قطعات حساس الکترونیکی همچون منابع

 ها و ...سازی، حافظهپردازشی، منابع ذخیره

 جلوگیری از کاهش راندمان تجهیزات در نتیجه افزایش بیش از حد دما 

 م به صورت قطرات مایع در هوا در نتیجه افزایش جلوگیری از بروز شبن

 سطح رطوبت نسبی و خودرگی و ایجاد اتصال در مدارات الکترونیکی

  ممانعت از ایجاد الکتریسیته ساکن و تخلیه بار الکتریکی در قطعات

 الکترونیکی حساب در نتیجه کاهش بیش از حد رطوبت



 

                                                                       

                                                                      
 

 SmartEMS سامانه

 های فیزیکی مراکز دادههای محیطی از کلیه زیرساختی گردآوری و پردازش دادهکنترلر صنعتی و هوشمند برا

 
 

 

سیستم  نصببه  ازین جهنتی SmartEMSی هالرکنترساخت 

های فیزیکی مراکز داده و فراهم کردن مدیریت جامع زیرساخت

برای سنسور محیطی  9555قابلیت اتصال همزمان تا بیش از 

 دسترسیای شرایط مختلف است. گردآوری مقادیر و پارامتره

در زمان کوتاه و های بسیار باالی سنسورهای همزمان به داده

مدیریت و پردازش این اطالعات در جهت فراهم شدن امکان اخذ 

ای هتصمیمات مبتنی بر آنها در دیگر تجهیزات، از جمله قابلیت

 مهم این سیستم است. 

استفاده شده  یتبی 05 پردازنده از هانوع از کنترل کننده نیدر ا

 ای یظارتن ستمیس کی یکنترل کننده آن را برا نیاست. ساختار ا

هشدارها مناسب کرده است. در  یبررس یثبت روندها ستمیس

 یلفمخت یاز سنسورها و عملگرها نگیتوریکنترل مان ستمیس

ده است ش ادهاستف ستمیس یشده برا نییبه اهداف تع دنیجهت رس

 کنترل و افزاریورها توسط سامانه نرمسنس یتمام یکه خروج

قابل مشاهده بوده و  SmartDCIMو  ViraDCIM نگیتوریمان

  هادهتوسط شبکه کنترل کنن زیعملگرها ن یکنترل عملکرد تمام

 

 

 
 

 

 

 

کلیه تجهیزات .انجام خواهد شد افزاریسامانه نرم تنهای در و

های تمسهای الکتریکال، زیرسیزیرساخت فیزیکی در زیرسسیستم

جود وهای محیطی و امنیتی با پروتکلهای مختلف مکانیکال، زیرسیستم

ها نیز ظرفیت اتصال و گردآوری داده SmartEMSدارد، در تجهیز 

 کند. ها را فراهم میاز تجهیزات این زیرسیستم

ه در مراکز داده ک هبه عبارت دیگر برخالف تجهیزات محیطی منصوب

ه تعداد بها و سنسورها ات و مانیتورینگ دادهصرفاً امکان دریافت اطالع

وجود دارد، در این تجهیز ظرفیت باالیی برای مدیریت، محدود در آنها 

  :لحاظ شده استهای زیرساختی پایش و کنترل تمامی دستگاه

 :ر و پست برق، ژنراتور، تابلوهای توزیع، میت زیرسیستم الکتریکال

 هاریو بات PDUها، UPSآنالیزرهای مختلف، 

 :رقی، چیلر، اینروها، پکیج، پایپینگ، شیرهای ب زیرسیستم مکانیکال

 ها، فشار و ...پمپ

 روشنایی، گردو غبار، نشتی، دما و رطوبت،  های محیطی:سیستمزیر

 گیریگیری جریان و نرخ آب، هوا، تشخیص حرکت، لرزش، اندازهاندازه

 هاسطح سیاالت، وضعیت درب، وضعیت قفل درب

 کنترل دسترسی، اعالم و اطفاء حریق سناریوهای ای امنیتی:هسیستم 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                       

                                                                      
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

این محصول یک کاالی با کیفیت تولید داخل و 

 وقابل رقابت با استانداردهای معتبر دنیا بوده 

متناسب با سفارشات در اسرع وقت قابل تحویل 

است. برای اطالع از شرایط فروش و قیمت با ما 

 به آدرس و مشخصات زیر تماس بگیرید.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact with us for ordering 

and price information 

Temperature & Humidity 
 Sensor 

 
 

The TH1W-S991 is an industrial sensor that used to measure 

environmental parameters of temperature and relative 

humidity. 

The technology and scope of this sensor is such that it can 

be used in various industrial environments. This sensor can 

be installed as a wall or inside a panel or rack or in different 

environments. 

Since these sensors support the 1-Wire protocol, if you 

want to connect this sensor to the CON1WM.BUS-S991 

converter module, it is possible to connect a maximum of 

12 temperature and humidity sensors from the FV-TH1W-

S991 series on each converter. This converter can finally 

provide BMS network and PLC controllers with ambient 

temperature and humidity parameters based on Modbus 

protocol. According to the 1wire communication protocol in 

this sensor, the usable number of this sensor in other 

controllers is a function of the structure designed for that 

controller or converter.  

It should be noted that this sensor is highly efficient for use 

in data center and server room environments that need to 

cover a large number of environmental sensors together 

and can be through the output of the Modbus or through 

the SNMP, provide the desired information in control and 

monitoring systems and DCIM System.  

 سنسور 

 دما و رطوبت
 

یک پایشگر محیطی صنعتی است که از آن برای   TH1W-S991سنسور

 اندازه گیری پارامترهای محیطی دما و رطوبت نسبی استفاده می شود. 

به نحوی است که می توان از آن در فناوری و دامنه کارکرد این سنسور 

برداری نمود. این سنسور قابلیت نصب به محیطهای مختلف صنعتی بهره

صورت دیواری یا داخل پانل یا رک یا محیطهای مختلف با کاربری متفاوت 

 را دارد. 

پشتیبانی می کنند، در  Wire-1با توجه به آنکه این سنسورها از پروتکل 

-CON1WM.BUSن سنسور به ماژول مبدل صورتی که قصد اتصال ای

S991  سنسور  21را داشته باشید، بر روی هر مبدل امکان اتصال حداکثر

وجود دارد. این مبدل در نهایت   FV-TH1W-S991دما و رطوبت از سری 

می تواند پارامترهای محیطی دما و رطوبت را مبتنی بر خروجی مدباس در 

قرار دهد. با توجه به پروتکل ارتباطی  PLCو کنترلرهای  BMSاختیار شبکه 

1wire  در این سنسور، تعداد قابل بکارگیری از این سنسور در دیگر کنترلرها

 تابع ساختار طراحی شده برای آن کنترلر یا مبدل می باشد.

الزم به ذکر است این سنسور برای استفاده در محیطهای مراکز داده و اتاق 

یادی سنسور محیطی در کنار هم هستند سرور که نیازمند پوشش تعداد ز

 SNMPکارایی باالیی داشته و می تواند از طریق خروجی مدباس یا از طریق 

 DCIMکنترلر نهایتاً اطالعات مورد نظر در سامانه های کنترل و مانیتورینگ 

 را فراهم نماید
 

 

Spec Descriptions 

Input Voltage 3.3-5.5 VDC 

Output Signal Digital (1Wire) 

  Max Cable 
Length 

100m related to cable 
quality 

Dimension 3.3*6.7*2.1 (L*W*H) 

Temp -40 … 80° C  

Humidity  0-100%  

Accuracy  Humidity ±2%RH; 

Temperature ±0.5 °C 

P/N TH1W-S991 
 

 مشخصه توضیحات

 یولتاژ برق ورود VDC 5/5تا  3/3

 یخروج گنالیس (1Wireدیجیتال )

 طول کابل حداکثر متر بسته به کیفیت کابل 211

 ابعاد )طول، عرض، ارتفاع( 1.2*3.3*7.6

 ییدما محدوده سانتیگراد 01تا  -01

 رطوبت سنجش درصد 211تا  1محدوده 

 دقت سانتیگراد ±5/1درصد و دما  ±1رطوبت 

TH1W-S991 نامبر پارت 

 



 

                                                                       

                                                                      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

این محصول یک کاالی با کیفیت تولید داخل و 

قابل رقابت با استانداردهای معتبر دنیا بوده و 

متناسب با سفارشات در اسرع وقت قابل تحویل 

ما  است. برای اطالع از شرایط فروش و قیمت با

 به آدرس و مشخصات زیر تماس بگیرید.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact with us for ordering and 

price information 

Temperature  
 Sensor 

 

The T1W-S991 is an industrial sensor that used to measure 

parameter of environmental temperature. 

The technology and scope of this sensor is such that it can 

be used in various industrial environments. This sensor can 
be installed as a wall or inside a panel or rack or in different 

environments. 

Because these sensors support the 1-Wire protocol, it is 
possible to connect them to a bus. Therefore, depending on 

the quality of the cable and path length, many sensors can 

be connected to the relevant module.  

If you want to connect this sensor to the CON1WM.BUS-

S991 converter module, it is possible to connect 45 Pcs on 

the converter. 

 This converter can finally provide BMS network and PLC 

controllers with temperature parameters based on RTU 

modes output. According to the 1wire communication 
protocol in this sensor, the number of usable of this sensor 

in other controllers is a function of the structure designed 

for that controller or converter and the way of cabling. In 

order to provide a connection to the communication 

network, each sensor is connected to a communication 
module of CON-RJ45-S991 type. This module has an RJ45 

input and output and a two-pin connector for connecting 

the sensor cable.  

It should be noted that this sensor is highly efficient for use 

in data center and server room environments that need to 

cover a large number of environmental sensors together 
and can be through the output of the Modbus or through 

the SNMP, provide the desired information in control and 

monitoring systems and DCIM System.  

 سنسور 

 دما 
 

یک پایشگر صنعتی است که از آن برای اندازه گیری   T1W-S991سنسور

 رامتر دمای محیط استفاده می شود. پا

فناوری و دامنه کارکرد این سنسور به نحوی است که می توان از آن در محیطهای 

برداری نمود. این سنسور قابلیت نصب به صورت دیواری یا مختلف صنعتی بهره

 داخل پانل یا رک یا محیطهای مختلف با کاربری متفاوت را دارد. 

پشتیبانی می کنند، امکان  Wire-1سورها از پروتکل با توجه به آنکه این سن

اتصال آنها در یک باس وجود دارد. از این جهت بسته به کیفیت کابل و 

توان تعداد متعددی از سنسورهای مورد نظر را به طول مسیر مورد انتظار می

 ماژول مربوطه متصل نمود.

-CON1WM.BUSدر صورتی که قصد اتصال این سنسور به ماژول مبدل 

S91  سنسور  05را داشته باشید، بر روی مبدل امکان اتصال تاT1W-

S991 تواند پارامترهای محیطی دما را وجود دارد. این مبدل در نهایت می

 PLCو کنترلرهای  BMSدر اختیار شبکه  RTUمبتنی بر خروجی مدباس

ل در این سنسور، تعداد قاب 1wireقرار دهد. با توجه به پروتکل ارتباطی 

بکارگیری از این سنسور در دیگر کنترلرها تابع ساختار طراحی شده برای آن 

ه باشد. به منظور فراهم شدن اتصال بکشی میکنترلر یا مبدل و نحوه کابل

-CON-RJ45شبکه ارتباطی هر سنسور به یک ماژول ارتباطی از نوع 

S991 شود. این ماژول دارای ورودی و خروجی از نوع متصل میRJ45  و

 یک اتصال دو پین برای اتصال کابل سنسور است. 

های مراکز داده و اتاق سرور که نیازمند پوشش این سنسور برای استفاده در محیط

تعداد زیادی سنسور محیطی در کنار هم هستند کارایی باالیی داشته و می تواند 

نظر در  کنترلر نهایتاً اطالعات مورد SNMPاز طریق خروجی مدباس یا از طریق 

 را فراهم نماید.  DCIMسامانه های کنترل و مانیتورینگ 

 
 

 Spec Descriptions 

Input Voltage 3.3 to 5.5 VDC 

Output Signal 1Wire 

   Max Cable 

Length 

100m related to cable 

quality 

Dimension 3.3*6.7*2.1 (L*W*H) 

Temp -55 … 125 Centigrade  

Accuracy ±0.5°C 

P/N T1W-S991 

 

 مشخصه توضیحات

 ولتاژ برق ورودی  DC ولت 5/5تا  3/3

1Wire سیگنال خروجی 

 حداکثر طول کابل متر بسته به کیفیت کابل 211

 ابعاد )طول، عرض، ارتفاع( 1.2*3.3*7.6

 محدوده دمایی درجه سانتیگراد +215تا  -55

±0.5°C دقت اندازه گیری 

T1W-S991 پارت نامبر 

 



 

                                                                       

                                                                      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

این محصول یک کاالی با کیفیت تولید داخل و 

قابل رقابت با استانداردهای معتبر دنیا بوده و 

متناسب با سفارشات در اسرع وقت قابل تحویل 

است. برای اطالع از شرایط فروش و قیمت با ما 

 به آدرس و مشخصات زیر تماس بگیرید.

 

 

 

 

 

Contact with us for ordering 

and price information 

Flood Rope  
 Sensor 

 
 

The F25-SSP991 probe is an environmental leakage 

monitoring sensor manufactured by FTSV, which is used to 

detect occurrence of liquid leaks into the environment. 

This rope sensor is part of the leak detection system in order 

to quickly and accurately detect unwanted occurrence of 

liquid leaks and to protect equipment located in various 

environments such as server rooms, data centers, offices, 

laboratories, residential and office buildings, industrial 

facilities, boilers and etc. are designed due to liquid leakage. 

No need for configuration and maintenance, simple connection 

during installation and easy operation are the important 

functional advantages of this sensor. The flexibility of this sensor 

makes it easy to place it as desired on the floor, walls, under or 

around pipes, around flanges, pumps and all the desired points 

through glue, screws, cable clamps or any Fixed and established 

type of connections. It is also possible to connect several sensors 

of this type along with other point or rope leak sensors in series. 

It is also possible to connect several sensors of point or 

rope type in series. This sensor is made of polyester 

fibers and between its textures, two stainless steel wire 

are used, which can be sent signal in the desired zone if 

it gets wet. After reduce amount of the wet, the sensor 

will be operational again to detect further leaks. 

It should be noted that this sensor is highly efficient for use in 

data center and server room environments that need to cover 

a large number of leak sensors together and can finally 

provide the desired information through the detector in EMS 

and DCIM environmental control and monitoring systems.  

 سنسور 

 نشتی طنابی
 

دبیر تولید شرکت فن ت یطیمحطنابی سنسور نشتی  کی F25-SSP991 سنسور

 شود.  یم استفاده طیدر مح عاتیما ینشتوقوع  نییتع یکه از آن براسبز ویرا است 

در جهت  و ینشت صیتشخ ستمیاز س یبه عنوان بخشنواری سنسور  نیا

ت از محافظ یو برا عاتیبروز ناخواسته نشت ما حیو صح عیسر ییشناسا

همچون اتاق سرور، مراکز داده، دفاتر ی مختلف طهایمستقر در مح زاتیتجه

 ،یصنعت ساتیتاس های مسکونی، اداری،ساختمان ها،شگاهیآزما ،یکار

 شده است.  یطراح عاتیما یاز نشت یو ... ناش، بخار هایگید

رد و کارکنصب زمان اتصال ساده در  ی،و نگهدار یکربندیبه پ ازین عدم

 . کارکردی این سنسور استمهم  یایمزا ازآسان 

دلخواه  آن را به شکل یسنسور باعث شده است تا به آسان نیا یریانعطاف پذ

قاط ن هکلی و هاپمپ فلنج، افاطر ، هادور لوله ای ریها، ز وارهید ن،یزم یبر رو

و مستقر  ثابت یهر نوع اتصاالت ایکابل  رهیگ چ،یچسب، پ قیمورد نظر از طر

 در کنار دیگر انواعنوع این سنسور از  نیامکان اتصال چند نینمود. همچن

 وجود دارد.  یبه صورت سر یطناب انشتی نقطه ای ی سنسور

بافت آن از دو رشته  انیشده و در مساخته  FDYاستر  یپل افیاز الطنابی سنسور 

استفاده شده است که در صورت مرطوب شدن امکان  زیضد زنگ ن لیاست میس

. پس از کاهش سطح شودیم سریآن در زون مورد نظر م قیاز طر گنالیارسال س

 شد.  واهدخ یاتیعمل یبعد یها ینشت صیتشخ یسنسور برا نیرطوبت، مجدداً ا

 مراکز داده و اتاق یطهایاستفاده در مح یور براسنس نیبه ذکر است ا الزم

 یید کارادر کنار هم هستن یسنسور نشت یادیپوشش تعداد ز ازمندیسرور که ن

مانه اطالعات مورد نظر در سا تاً یدتکتور نها قیتواند از طر یداشته و م ییباال

 .دینماارائه را  DCIMو  EMS یطیمح نگیتوریکنترل و مان یها
 

 
 Installation: 

The following figures show how to install and connect 
the rope sensor. 

As shown in the figure, a 10 kΩ resistor must be used at 
the end of each sensor path. 

The F25-SSP991 sensor connects to a detector directly, 
or by creating desired bends. It is also possible to series 
this sensor with several other leak or point sensors. 

 

 :نحوه نصب و راه اندازی 
. نمایش داده شده است نشتیدر شکل های زیر نحوه نصب و اتصاالت سنسور 

ز یک ایست ابهمانطور که در شکل مشخص است، در انتهای مسیر هر سنسور می
 کیلو اهم استفاده شود. 21مقاومت 

به صورت مستقیم، یا با ایجاد خم های مورد نظر،  F25-SSP991 طنابی سنسور
به صورت مستقل به یک دتکتور متصل می شود. همچنین امکان سری کردن 
 این سنسور با تعداد متعددی از دیگر سنسورهای نشتی یا نقطه ای نیز وجود دارد. 

 

 

 

 مشخصه توضیحات

 سنسور نشتی/عرض طول  میلیمتر 12/  متر 15

 جنس سنسور و سیم / استیل ضد زنگFDYالیاف پلی استر 

 قطر سیم یم میلیمترن

F25-SSP991 پارت نامبر 

 



 

                                                                       

                                                                      

 
 

 

 

  
 نشتیسنسور  دتکتور

 مایعات نابی و نشتی نقطه اینشتی ط
 

 صماژول تشخیص نشتی آب یا دتکتور تشخی کی FD-MR-S900دتکتور 

ترین یکی از مهمکه مایعات تولید شده در شرکت فن تدبیر سبز ویرا است 

  اجزای هشدار ایمنی وقوع نشتی مایعات در محیط می باشد.

ا داده و هشدار ر صیتشخ هیرا در مراحل اولو مایعات آب این دتکتور نشتی 

استفاده از این کند.  یارسال م کنترلربه  I/Oاز طریق پروتکل مدباس یا 

های اداری و های آب و مایعات در ساختمانهای عبور لولهمحلدر  زاتیجهت

تجاری به خصوص در مراکز حساس همانند اتاق های سرور و مراکز داده که 

احتمال وقوع نشتی در آن ها وجود داشته و در عین حال در صورت عدم 

ذیری پتواند منجر به بروز خسارات بسیار جبران ناتشخیص به موقع نشتی می

-در واقع تشخیص نشتی از زیرساخت شما حفاظت میاست.  یضرورگردد، 

 کند. 

در طراحی این دتکتور در صورت وقوع نشتی مایعات یا قطعی کابل و ارتباط با 

سنسور آالرم متناظری برای کنترلر ارسال شده و از طریق تشانگر در نظر گرفته 

ر دی کاربر نمایان خواهد شد. شده بر روی بدنه دتکتور نیز وضعیت هشدار برا

وانید از تصورتی که از پروتکل مدباس برای ارتباط با دتکتور استفاده شود می

رله داخلی دتکتور برای ارتباط با دیگر تجهیزات استفاده کنید. همچنین در 

 DIتوانید از ارتباط پورتهای رله با صورت عدم تمایل در بکارگیری مدباس می

 .ده کنیدکنترلر خود استفا

 ای¬هو نقط یطناب ینشت یدتکتور امکان اتصال به تمام سنسورها نیهر چند ا

 یطناب یشتن یسنسورها یریما بکارگ شنهادیمختلف را دارد اما پ یاستاندارد شرکتها

ر با پارت نامب ینقطه ا یسنسور نشت ای F25-SSP991شرکت با پارت نامبر  نیا

F-SP991 استفاده  یرادتکتور ب نیاست. ا ینشت صیتشخ ستمیبه عنوان مکمل س

 یتسنسور نش یادیپوشش تعداد ز ازمندیمراکز داده و اتاق سرور که ن یطهایدر مح

تواند اطالعات مورد نظر در سامانه  یداشته و م ییباال ییدر کنار هم هستند کارا

 .دیرا ارائه نما DCIMو EMS   ،BMS یطیمح نگیتوریکنترل و مان یها

 

ولت ورودی، در صورت اشتباه در اتصال  10برق  حافظتمبا لحاظ  -

 وجود دارد.  جلوگیری ، از سوختن ماژول –قطب + یا 

ولت( بر  111با لحاظ ایزوالسیون ، در صورت اتصال و عبور جریان برق ) -

 روی سنسور طنابی، محافظت الزم از دتکتور انجام می شود.  

 شود. محافظت می surgeدتکتور نشتی در مقابل جریانات ناپایدار و  -

 های آنتی استاتیک مقاومت دارد. دتکتور در مقابل شوک -

 شود.در اطراف کابل محافظت می 50HZدتکتور در مقابل نویزهای برق  -

در رینگ مدباس محدودیت  Repeater در صورت استفاده از -

تکتور را بر روی د 106توان تا دتکتور حذف شده و می 31اتصال 

دتکتور در خط  31بدین منظور بعد از هر  .ودیک خط متصل نم

 نصب شود. repeaterبایست یک مدباس می

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نحوه  

 :نصب و راه اندازی
 

 راتیی، تغلرزش یاحتمال راتیکه از تاث دینصب کن یدتکتور را در محل یدر ابتدا
 میقآهن و نفوذ مست یهابراده س،یدما و رطوبت، گرد و غبار، روغن، گر دیشد
رک  در داخل ایمنظور نصب دتکتور در داخل تابلو  نیدر امان باشد. بد عاتیما
  .است یمناسب اریبس نهیگز

 هایمیس دیتوانیاتصال برق م یبرا د،کنییمشاهده م ریکه در شکل ز همانطور
 نی. در ادییدتکتور متصل نما یباال ییرا به پورت دوتا 24V برق  –+ و 
 .شودیرود برق به دتکتور به رنگ سبز روشن مچراغ نشانگر و طیشرا

 ریطابق تصورا م میسه رشته س دیتوان یاتصال دتکتور به شبکه مدباس م یبرا
 .دییدتکتور متصل نما یباال ییبه پورت سه تا

دتکتور  نییاپ ییبه محل پورت دوتا ستیبا یم ینقطه ا ای یطناب ینشت سنسور
ارتباط ارسالشده و  ی، آالرم خطاارتباط یمتصل شود. در صورت وجود قطع

ه . از آنجا کشودیدتکتور به رنگ زرد روشن م یهمزمان نشانگر مربوطه بر رو
موجود  ییاز پورت سه تا دیتوانیلحاظ شده است، م زیبرد دتکتور رله ن یبر رو
  .دیاستفاده کن NO/NC اتصاالت یدتکتور برا نییدر پا

افزودن  یماژول، برا 106دتکتورها تا شبکه  یتوجه به امکان توسعه طول با
 یکانکشن ورود دتوانییکابل مدباس م ریدر طول مس ینشت یبعد هایزون

نتاکت رله . از کدیدتکتور را به صورت دوبل استفاده کن یباال ییمدباس سه تا
 گریبه نقطه د ایزنگ در محل  ایهشدار  ریارسال آالرم به آژ یبرا توانیم

 یبرق ریش ایولت است و توان روشن کردن موتور  111رله  نیاستفاده کرد. ا
 .... را دارد نیدر هیپمپ تخل ای

 هایکانکتور قیبا کنترلر را از طر IOدتکتور امکان ارتباط  نیتوجه به آنکه ا با
 دوانیتیم ست،یکه اتصال مدباس دتکتور مد نظرتان ن یرله دارد، در صورت

سور و ارتباط رله با کنترلر و سن یق ورودبر یبند میصرفاً س ریمطابق شکل ز
 .دییرا متصل نما

  

 سیم بندی در نحوه 

و  پروتکل مدباس

 خروجی رله

 سیم بندی نحوه 

 و رله IOارتباط 

 راهنمای برقراری اتصاالت 

. 

 

 مشخصه توضیحات

24V AC/DC A برق 

 پروتکل RTU (RS-485) مدباس

تا  1، آدرس انتخابی از  9600پیش فرض سرعت 

 Baud Rate 1 مقدار پیش فرض، 247

NO  وNC رای آالرم نشتی یا آالرم می تواند ب
 خطای سنسور انتخاب شود

 عملکرد

 جریان آمپر 1غیر مقاومتی جریان  /آمپر 21مقاومتی جریان 

FD-MR-S900 پارت نامبر 

 

 وضعیت خروجی مشخصه سیم بندی

N.O.—COM 
No alarm Open 

alarm Closed 
Lose power Open 

N.C.—COM 
No alarm Closed 

alarm Open 
Lose power Closed 

 



 

                                                                       

                                                                      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Wire / Modbus RTU 
 Converter 

 
 

The sensor network is considered as part of the solution for 
monitoring the environmental variables of temperature 
and humidity in the desired space. Therefore, the type of 
network and their communication protocol play an 
important role in the complexity of the implemented 
network. Implementing a sensor communication network 
based on the 1wire protocol is one of the low-cost and 
standard methods. 

The CON1W-M.BUS-S991 Converter is an industrial 
communication module that converts data collected from a 
set of 1wire sensors into an RTU-based protocol via the 
microcontroller for easy transfer to other PLC equipment or 
industrial systems. The purpose of designing and 
implementing this converter is to be able to connect a set of 
sensors to a low voltage bus. For easy connection, 4 
network ports are provided on this converter. Therefore, a 
set of sensors on these 4 buses can collect data 
independently. These bursars can be used to connect a 
maximum of 45 temperature sensors and 12 temperature 
and humidity sensors. 

 This converter can be used to convert the protocol of 1wire 

sensors TH1W-S991 and T1W-S991 series manufactured by 

FTSV Company. It can be used for other 1wire sensors in the 

market by following the cabling instructions. Using this 

module in data center and server room environments that 

need to cover a large number of sensors together, is highly 

efficient and can be used through the output of Modbus to 

the next converters and finally to connect to the controller 

and provide access as SNMP used in DCIM control and 

monitoring systems.  

 مبدل

 Modbus RTUبه  1Wire پروتکل
 

حسگر به عنوان بخشی از راهکار پایش متغیرهای محیطی دما و  شبکه

وع شبکه و شود. از این جهت نرطوبت در فضای مورد نظر محسوب می

ده ایفا سازی شپروتکل ارتباطی آنها نقش مهمی در پیچیدگی شبکه پیاده

سازی شبکه ارتباطی سنسورها مبتنی بر پروتکل کند. در این میان پیادهمی

1wire شود. محسوب می های استاندارد با هزینه پایینیکی از روش 

 است که یصنعت یماژول ارتباط کی CON1W-M.BUS-S991مبدل 

 یشده از مجموعه  سنسورها یگردآور ی، داده ها کروکنترلریم قیاز طر

1wire زاتیتجه گریانتقال به د یریرا جهت امکان پذ PLC ستمیس ای 

 .کند یم لی( تبدModbus RTUبه پروتکل مدباس ) یصنعت یها

ای از سازی این مبدل امکان اتصال مجموعههدف از طراحی و پیاده

پورت  0ولتاژ پایین است. برای راحتی اتصاالت سنسورها در یک باس 

ورودی شبکه بر روی این مبدل در نظر گرفته شده است. از این جهت 

توانند باس به صورت مستقل می 0ای از سنسورها بر روی این مجموعه

ها می توان برای اتصال ها اقدام نمایند. از این باسنسبت به گردآوری داده

 سنسور دما و رطوبت استفاده نمود.  21و  سنسور دما 05حداکثر  

-TH1Wتواند برای تبدیل پروتکل سنسورهای سری این کانورتر می

S991  وT1W-S991   مورد استفاده قرار گیرد. برای دیگر سنسورهای

1wire  موجود در بازار نیز با رعایت دستورالعمل کابل کشی قابل استفاده

ر محیطهای مراکز داده و اتاق سرور که خواهد بود. استفاده از این ماژول د

نیازمند پوشش تعداد زیادی سنسور محیطی در کنار هم هستند، کارایی 

های بعدی و باالیی داشته و می تواند از طریق خروجی مدباس به مبدل

در  SNMPنهایتاً جهت اتصال به کنترلر و فراهم کردن دسترسی به صورت 

  .استفاده نمود. DCIMسامانه های کنترل و مانیتورینگ 

 
 

 

Spec Descriptions 

Input Voltage 24 VDC 

Output Signal type Modbus RTU 

Input Port QTY 4*RJ45, 1*Modbus RTU 

Output Port QTY 1*Modbus RTU  

Conf. Port Type Modbus RTU 

Temp QTY Up to 45 PCs  

Humidity & 

Temp QTY 
 Up to 12 PCs 

Dimension 13.5*8.5*3 CM (L*W*H) 

P/N CON1W-M.BUS-S991 

 

 مشخصه توضیحات

 ولتاژ برق ورودی ولت دی سی 10

 نوع سیگنال خروجی RTUمدباس 

 تعداد پورت ورودی RTU مدباس 2پورت شبکه،  0

 تعداد پورت خروجی  RTUپورت مدباس  2

 پورت پیکربندی RTUمدباس 

 دما تعداد سنسور عدد  05حداکثر 

 رطوبتدما و  تعداد سنسور عدد 21حداکثر 

 ابعاد سانت )طول، عرض، ارتفاع( 3*5/0*5/23

CON1W-M.BUS-S991 پارت نامبر 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کاراهی رنم افزاری و سخت افزار فن تدبیر سبز وریا مراکز داده سبز حرکت هب سمت    با راه
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Chiller, Inrow, Pump, 
CRAC, Piping... 

Generator, UPS, 
Power Panel, PDU … 

Power 
Management  

Mechanical 
Management  

Environmental 
Management  

Security 
Management  

Temperature, Humidity, 

Dust, Flood … 

CCTV, Access 

Control, Fire  

Capacity 
Management 

Asset 
Management 

Power 

Management 

Security 

Managemen

t 

Connectivity 

Management 

Change 
Management 

Visualization 
Energy 

Management 

BI & Analytics 

Environment 
Management 

Data Center Infrastructure Management By: 

 ViraDCIM 

 SmartDCIM 

 SmartEMS Product 

 Sensors Product 


