
 รกัษาความเชือ่ม ัน่ในระบบ 
 
(Keep your Credibility)  
 

 เพ ิม่ประสทิธภิาพของระบบ   
 
    Increase your Efficiency)  

ลดคา่ใชจ้า่ยทีไ่มจ่ าเป็น  
 
    (Reduce your Costs)  

IT-Environment 
Monitoring 

เฝ้ าร ะวั ง คว า มผิด ปก ติขอ ง อุณ หภูมิ  คว าม ชื้น ภา ย ใ นห้อง คอ มพิว เต อร์  ( SER VER  R OOM )  และแจง้เเตอืนอตัโนมัต ิ

Temperature/Humidity  Monitoring Package 

( 1 ) Room Alert  3E Box-Id. + Power Adapter 

( 1 ) External Temperature/Humidity Sensor 

( 1 ) 1 Year Maintenance, Support & Update Service 

( 1 )  Device ManageR Software  

( 1 ) Phone Installation Support 

Helping you achieve 

ป้องกนัความเสยีหายของอปุกรณไ์อทรีาคาแพงของคณุ
ดว้ยระบบเฝ้าระวงัส ิง่ผดิปกตแิละแจง้เตอืนอตัโนมตั ิ  

 เฝ้าระวังความผดิปกตขิองอณุหภมูขิองหอ้งคอมพวิเตอรห์รอืหอ้ง Server อยา่งตอ่เนื่อง
ตลอดเวลา ได ้2 จดุ และความชืน้สมัพัทธใ์นหอ้ง จ านวน 1 จดุ  

 
 สามารถเลอืกดไูดท้ัง้แบบ เซลเซยีส และ ฟาเรนไฮท ์ 
 
 Web Interface แสดงผลในลกัษณะ GUI เห็นผลไดอ้ยา่งชดัเจน และดไูดจ้ากทกุสถานทีท่กุเวลา

(Anywhere AnyTime) และม ีDashBoard แสดงผลในภาพรวม 
 
  ผูใ้ชส้ามารถก าหนดวธิกีารแจง้เตอืนไดอ้ยา่งอสิระส าหรับแตล่ะ sensor สามารถก าหนดชว่งเวลา

ทีเ่ฝ้าระวัง และแจง้เตอืนไปยังผูร้ับอยา่งไมจ่ ากดัจ านวน ผูร้ับ (Email,Mail-to-
SMS,SNMP,SMS,URL Web Request,Light Tower,Relay Output...etc.) มกีารแจง้เตอืน Alert 
Clear  

 เก็บขอ้มลู (logging)ไดอ้ยา่งไมจ่ ากดั และ Export Data เป็นรปูแบบ Excel ไดโ้ดยงา่ย 

 สามารถก าหนดระดบัของผูใ้ชง้านไดเ้พือ่ความปลอดภยั (Admin,Viewer,Guest) 



ผูแ้ทนจ ำหน่ำย Options Available: 

ระดบัอณุหภมูขิองหอ้งคอมพวิเตอร์

ส าคญัอยา่งไร ท าไมตอ้งเฝ้าระวงั 

อุณหภูมเิป็นภยัคกุคามทีต่อ้งเฝ้า
ระวงัมากทีสุ่ดส าหรบั อุปกรณ์
ฮาดแวรค์อมพวิเตอร ์ ระดบั
อุณหภูมทิ ีเ่ป็นมาตรฐานควร
จะตอ้งอยูร่ะหวา่ง 68-74 องศา
ฟาเรนไฮท ์ หรอื 20-24 องศา
เซลเซยีส ความรอ้นทีม่ากเกนิไป
ท าใหป้ระสทิธภิาพการท างาน
ของอุปกรณล์ดลง และเป็นสาเหตุ
ของการหยดุท างานของอุปกรณ ์
ย ิง่ไปกวา่น ัน้อาจจะกอ่ใหเ้กดิ
ความเสยีหายทีม่ากกวา่กบั
อุปกรณ ์หรอืขอ้มูลทีส่ าคญั  
 
ระดบัความชืน้สมัพทัธใ์นหอ้ง
คอมพวิเตอรส์ าคญัอยา่งไร ท าไม

ตอ้งเฝ้าระวงั 

ในระดบัอุณหภูมหิอ้งที ่20-24 
องศาเซลเซยีส ความชืน้สมัพทัธ ์

ของหอ้งคอมพวิเตอรค์วรจะตอ้ง
รกัษาใหอ้ยูใ่นระหวา่ง 40-50%    
ความชืน้สมัพทัธท์ ีม่ากเกนิไป

อาจจะกอ่ใหเ้กดิหยดน า้เกดิขึน้
ไดใ้นแผงวงจร ในขณะที่
ความชืน้สมัพทัธท์ ีน่อ้ยเกนิไป จะ

มผีลท าใหเ้กดิไฟฟ้าสถติ ใน
สว่นประกอบของวงจรอเิลคโทร
นคิ  ซึง่ลว้นเป็นตวัเรง่ใหเ้กดิ

ความเสยีหายในชิน้สว่นของ ไม
โครชพิ เมนบอรด์ และ ฮารด์ดสิก ์

กอ่นระยะเวลาอนัควร  

โดยเฉพาะอยา่งย ิง่เครอืขา่ยที่
จะตอ้งใหบ้รกิารตลอดเวลา 24 
ช ัว่โมง ทกุวนัแลว้ จะตอ้งควบคมุ
อุณหภูมแิละความชืน้ของหอ้ง
คอมพวิเตอรใ์หอ้ยูใ่นระดบัที่
เหมาะสมตลอดเวลา การเฝ้าระวงั
จงึเป็นสิง่ส าคญัอยา่งย ิง่ยวด 
“ระบบเฝ้าระวงัทีม่คีวามสามารถ
แจง้เตอืนไดอ้ยา่งอตัโนมตั”ิจงึ
เป็นสิง่จ าเป็น  

MMG Services & Supply Co., Ltd. 
Tel: 02-320-1544-6 Fax: 02-720-3762 

 เป็นซอพทแ์วรบ์รหิารจดัการอุปกรณ ์Room Alert ในเครอืขา่ยไดอ้ยา่งไมจ่ ากดัจ านวน และ

สามารถคน้หาอุปกรณไ์ดอ้ยา่งอตัโนมตัอิยา่งตอ่เนือ่ง 

 ผูใ้ชส้ามารถก าหนดวธิกีารแจง้เตอืนไดอ้ยา่งอสิระส าหรบัแตล่ะ sensor สามารถก าหนด

ชว่งเวลาทีเ่ฝ้าระวงั และแจง้เตอืนไปยงัผูร้บัอยา่งไมจ่ ากดัจ านวน ผูร้บั (Email,Mail-to-
SMS,SNMP,SMS,URL Web Request,Light Tower,Relay Output...etc.) มกีารแจง้
เตอืน Alert Clear ดว้ย 

  แสดงผลเป็นกราฟ และมแีสดงผลในลกัษณะ GUI ทีส่วยงาม และม ีDashBoard แสดง

ภาพรวม 

 เก็บขอ้มูล (logging)ไดอ้ยา่งไมจ่ ากดั และ Export Data เป็นรูปแบบ Excel ไดโ้ดยงา่ย 

  Run As Windows Service เรยีกดูผา่น Web Interface ไดอ้ยา่งไมจ่ ากดัจ านวนผูใ้ช ้

ละสามารถดไูดจ้ากทกุสถานที ่(AnyWhere AnyTime) ผา่นเครอืขา่ย 

 สามารถก าหนดระดบัของผูใ้ชง้านไดเ้พือ่ความปลอดภยั (Admin,Viewer,Guest) 

AVTECH  Device Manager Software  (Free License มาพร้อมกับอุปกรณ์ Room Alert) 

Room Alert 3E เป็นอปุกรณ์ทนัสมัยทีส่ดุเพือ่ใชส้ าหรับ การเฝ้าระวังและแจง้เตอืนอัตโนมัตสิ าหรับ 
หอ้งคอมพวิเตอร ์(Computer Room Environment Monitoring, Alerting, Automatic Corrective 
Ac t ion  &  more)  ซึง่ไดถ้กูออกแบบเป็นเฉพาะส าหรับเพือ่เฝ้าระวังความผดิปกตขิองระดับ
อณุหภมูหิอ้ง และ สภาวะแวดลอ้มอืน่ๆ อปุกรณ์รุน่นีเ้ป็นรุน่เล็กเหมาะส าหรับหอ้งคอมพวิเตอรข์นาด
เล็ก มคีวามสามารถวัดได ้3 จดุ ซึง่อาจจะเป็น อณุหภมู ิความชืน้ ระบบไฟ น ้าร่ัวซมึ การปิดเปิดประต ู
แรงลมของพัดลมหรอืระบบปรับอากาศ การตรวจจับควันไฟและอืน่ๆ   อปุกรณ์เป็นอปุกรณช์นดิ PoE 
ทีส่ามารถเลอืกแหลง่จา่ยไฟจาก Ethernet หรอืจาก Adapter กไ็ด ้ นอกจากนียั้งสามารถใชก้บั
อปุกรณ์การแจง้เตอืนแบบแสงและเสยีง (Light Tower ) และอปุกรณ์ Relay Switch เพือ่การควบคมุ
สั่งปิดเปิดอปุกรณ์ภายนอกอืน่ๆได ้Room Alert 3E เป็นอปุกรณ์ Web Service ทีใ่ชง้านไดด้ว้ยตัวเอง 
หรอืใชร้ว่มกบั Device Manager Software กไ็ด ้ Room Alert 3E สามารภแจง้เตอืนเมือ่เกดิความ
ผดิปกตขิึน้ในลักษณะ Email, Email to SMS, SNMP และสามารถใชง้านรว่มกบั Network Monitor-
ing Software ทั่วไปเชน่ HP OpenView, IBM Tivoli, OpManager, What’s Up Gold,  เป็นตน้  

Temp/Humidity  OutDoor Temp. Fluid Temp. Air Flow 

Device Manager Plug-In (Optional) 
 
- Shutdown, Reboot and/or Log Off Windows systems remotely, - 
- Shutdown and/or Reboot Unix/Linux systems remotely,  
- Dial Out by sending text messages via a GSM modem, (SMS)  
- Using a TAP service to send out text messages via a regular modem, 
- Dialing a phone directly and playing dial tones or voice, o-  
- Advanced Reporting  

Entry Motion 

Smoke Water Flood Water  Leak Light Tower GSM (SMS) 

More Information :- WWW.IT-Environmental.net  

  Power 

http://monitoringtechnology.wordpress.com/2012/01/24/%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%ab%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84/
http://monitoringtechnology.wordpress.com/2012/01/24/%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%ab%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84/
http://monitoringtechnology.wordpress.com/2012/01/24/%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%ab%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84/
http://monitoringtechnology.wordpress.com/2012/01/24/%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%ab%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84/
http://monitoringtechnology.wordpress.com/2012/01/24/%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%ab%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84/

