
Наблюдение и защита на 
помещения и центрове за данни

EXAGATE наблюдава, предупреждава Ви и 
управлява вместо Вас



  Защото в живота има много рискове

 Спиране на електричеството;
 Блокиране на системата;
 Изненадващи температурни промени;
 Наводнение;
 Пожар; 
 И много други…

EXAGATE взема предвид всички тези рискове и предлага решения…



Имате нужда от наблюдение на

 Температурата
 Влажността
 Наводнение
 Дим 
 Огън
 Движение
 Напрежение, ток, честота…
 Неоторизиран достъп

SYSGuard 6001 има вграден IP базиран софтуер. Получавайки данни от 
EXAGATE SYSGuard сензори системата наблюдава, предупреждава и 
предприема действия.



Предупреждение чрез

 SMS
 E-mail
 Гласово известяване
 WEB interface
 LCD module
 Алармени сирени

Когато се достигнат предварително дефинираните минимални и 
максимални стойности SYSGuard ще пристъпи към известяване по 
някой от горните способи.



Управление на

 Климатичната инсталация
 Електичеството
 Операционна система
 IP камери
 Други електронни устройства

EXAGATE би могъл при определени условия да контролира и 
управлява горните устройства в зависимост от получените 
предупреждения (аларми).





SYSGuard 6001

 Вграден web server 
 До 124 бр. сензори и модули
 Софтуер с отворен код
 Централизирано управление
 IP базирано наблюдение
 Различни начини за известяване: SMS, 

E-mail, voice calling…
 Възможност за автоматично 

управление на устройства
 Дава подробни анализи и списък на 

минали събития



WebPack Software

 WebPack Software е интегриран в SYSGuard 
6001

 Лесна инсталация
 Наблюдение на всички модули
 Възможност за управление на рисковете
 Подробен архив на събитията и анализиране
 Различни видове оторизация при достъп до 

системата
 Всяко устройство може да поддържа до 4 IP 

камери
 Достъп до системата през Интернет



SmartPack Software
 Този допълнителен софтуер дава възможност 

за по-добра визуализация на екрана, както и 
възможност за управление на множество 
SYSGuard системи от едно място

 Предлага се различен лиценз в зависимост от 
броя SYSGuard системи



Основни предимства
 Посредством системата EXAGATE е възможно дистанционно 

наблюдение, управление и анализиране на събитията във всички 
важни помещения на фирмата или предприятието, както и такива в 
други отдалечени сгради от едно единствено работно място.

 Следейки процесите в предприятието с EXAGATE, ще се повиши 
управленския капацитет и едновременно с това ще намалеят 
оперативните разходи.

 С периодичните отчети от системата и анализ на инцидентите 
управленският състав може лесно да изчисли бъдещите сервизни и 
оперативни разходи.



Други устройства EXAGATE



SmartPower 5001

 Включва/изключва опреционната 
система или електричеството

 Вграден web сървър
 Порт базирано управление на 

устройствата
 Може да менажира общо до 80 

електрически порта само от един 
web интерфейс

 E-mail alarm
 Open source софтуер
 Функции на предупреждение и 

анализ



Защитен комуникационен шкаф

 Предвиден да защитава физически Вашите 
сървъри и комун. устройства

 Оторизиран достъп до вътрешността с парола
 Детайлен архив на отварянията
 Алармен сигнал, ако вратата бъде оставена 

отворена



İlginiz için teşekkürler…

EXAGATE наблюдава, предупреждава Ви и 
управлява вместо Вас


