
 

 

FUNKCJE POTRZEBNE DZIŚ I JUTRO 

System Automatyki Serwerowni SAS_MVX1 

 

 

Wartość serwerów, sprzętu aktywnego, a przede wszystkim danych to w każdej instytucji 

ogromna wartość. Wówczas, gdy danych nie da się odtworzyć na skutek np. pożaru, zalania, itp. 

ochrona tego obszaru nabiera szczególnego znaczenia. 

System Automatyki Serwerowni ma zadanie kontrolować stan pracy systemów odpowiadających 

za prawidłowe funkcjonowanie zadań, które przed nimi postawiono.  W chwili wystąpienia stanu 

alarmowania przez dowolny z podsystemów SAS zbiera sygnały i przekazuje informacje do osób 

odpowiedzialnych za właściwe funkcjonowanie i zabezpieczenie chronionego obszaru  

  



 
 
 
 

 
 
 

System składa się: 

 z panela dotykowego LCD, na którym wyświetlane 

są informacje dotyczące warunków klimatycznych 

w pomieszczeniu/pomieszczeniach (temperatura, 

wilgotność) oraz bieżących stanów alarmowych z 

innych systemów (system ppoż, system 

automatycznego gaszenia, system zalania, 

zasilanie podstawowe i rezerwowe, klimatyzacja, 

itd.). 

 elementów wykonawczych na szynie TH35, do których przyłącza się sygnały z 

czujników i urządzenia, którymi system ma sterować 

W przypadku braku w pomieszczeniu innych podsystemów, SAS_MVX1 umożliwia 

przyłączenie różnego typu czujników tak, by realizować funkcje innych podsystemów.  

Oprócz czujników związanych z klimatem system umożliwia przyłączenie m.in.: 

czujników dymu i czujników zalania oraz otwarcia drzwi (jako opcja: czujnik 

obecności napięcia, miernik mocy, itd., jak również innych urządzeń działających na 

protokołach CANopen, Modbus, RS232/485). 

  

  



 
 
 
 

 
 
 

 

Ciekawą funkcją jest wbudowany system alarmowy do 

monitorowania otwarcia drzwi szaf serwerowych przez 

osoby nieautoryzowane. W celu otwarcia drzwi należy 

wcześniej zalogować się na panelu LCD i zezwolić na 

otwarcie konkretnej szafy. 

 

W przypadku wystąpienia alarmu SAS wysyła komunikat 

SMS za pomocą wbudowanego nadajnika GSM. Treść 

komunikatu oraz numery telefonów, na które urządzenie 

wyśle SMS-y użytkownik wpisuje samodzielnie w 

ustawieniach konfiguracyjnych. Urządzenie potrafi 

wysłać wiadomości do 5 użytkowników. 

 

Bieżące stany warunków klimatycznych wyświetlane są 

na wyświetlaczu LCD natomiast historyczne zapisywane 

są w pamięci urządzenia i mogą być wyświetlane w 

postaci wykresu. W celu prześledzenia historii zmian w 

dłuższym okresie system dodatkowo zapisuje dane 

historyczne w pliku csv. 

 

Dostęp do wizualizacji możliwy jest również poprzez 

serwer WWW wbudowany w urządzenie. Dzięki 

zdalnemu dostępowi możliwy jest podgląd bieżących 

stanów, alarmów i dostęp do danych historycznych. 

 



 
 
 
 

 
 
 

 

Oprócz możliwości monitorowania systemów wchodzących w skład serwerowni, system 

umożliwia na skutek wystąpienia określonych zdarzeń wysterowanie urządzeń 

zewnętrznych. 

W odróżnieniu od wielu innych systemów tego typu SAS_MXV1 umożliwia realizację 

dowolnej logiki oddziaływania sygnałów wejściowych na wyjściowe. 

Przykład. 

W wyniku wzrostu temperatury w pomieszczeniu, SAS_MVX1 stwierdza również brak 

obecności napięcia zasilania na Klimatyzatorze Podstawowym, informuje o tym 

komunikatem SMS i uruchamia Klimatyzator Rezerwowy. Po wykryciu powrotu 

napięcia zasilania na Klimatyzatorze Podstawowym, Klimatyzator Rezerwowy wyłącza 

się dopiero po obniżeniu temperatury w pomieszczeniu do wielkości ustalonej w 

ustawieniach systemu. 

System Automatyki Serwerowni jest systemem otwartym i na życzenie Zamawiającego 

może być rozszerzony o dodatkowe funkcje jak sterownie oświetleniem, 

klimatyzacją/wentylacją, zazbrajanie strefy budynkowego systemu alarmowego, 

otwieranie przejść kontroli dostępu itd. stając się systemem miniBMS (Building 

Management System) 

Zapraszamy do współpracy. 

Zespół BRASCO 

e-mail:brasco@brasco.com.pl  

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi naszymi systemami dla serwerowni: 

 System Gaszenia Gazem 

 Zasilanie gwarantowane i rezerwowe (UPS, generator) 

 Monitoring wizyjny IP 

 Systemy zabezpieczeń technicznych (systemy ppoż, alarmowe, kontroli dostępu) 
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