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Πολύπριζο 8.2.12  

 
Περιγραφή  

Περιγραφή 
Το Πολύπριζο 8.2.12 (Π8.2.12) 
πραγµατοποιεί επιλεκτική ρευµατοδότη-
ση έως και 8 συσκευών. 

 
∆ιαχείριση 

 

 
 
 

 
 

Η διαχείριση και ο έλεγχος 
πραγµατοποιείται από ειδικό 
software interface της 
συσκευής (Windows friendly) 
που τρέχει σε έναν 
Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (Η/Υ). 
Με το software του (Π8.2.12) 
µπορούµε να ενεργοποιούµε ή 
να απενεργοποιούµε µια πρίζα 
του κατ’ επιλογή. 

 
Συνδεσµολογία 
Συνδέουµε µε το ρεύµα το (Π8.2.12) καθώς και 
µε έναν Η/Υ µέσω της σειριακής θήρας RS 232. 
Η συσκευή είναι έτοιµη να δεχτεί εντολές από 
το software interface που διαχειριζόµαστε, ώστε 
να ρευµατοδοτίσει ή όχι, µια από τις 8 παροχές 
εξόδου. Εάν χρειαζόµαστε να ελέγξουµε 
περισσότερες από 8 συσκευές µπορούµε να 
συνδέσουµε επί πλέον 31 (Π8.2.12) στη σειρά, 
(κατά Daisy Chain σύνδεση) διαχειριζόµενοι 
πλέον µέχρι και 256 πρίζες! Το (Π8.2.12) και ο 
Η/Υ µπορούν να έχουν απόσταση µέχρι και 25 
µέτρα. Εάν ο Η/Υ διαχειριστής του (Π8.2.12) 
είναι συνδεδεµένος δικτυακά και χρησιµοποιεί 
το πρωτόκολλο TCP/IP τότε υπάρχει η 
δυνατότητα να διαχειριστούµε µέσω απο-
µακρυσµένης πρόσβασης (Internet) τον Η/Υ 
από έναν άλλο και να έχουµε τον απόλυτο 
έλεγχο της συσκευής (Π8.2.12). 
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Απαραίτητα στοιχεία για την απόκτηση του 
ελέγχου είναι η IP διεύθυνση του διαχειριστή 
καθώς και ο κωδικός πρόσβασης στο 
πρόγραµµα διαχείρισης.  

Σχόλια 

Το (Π8.2.12) είναι µια δοκιµασµένη συσκευή 
που καλύπτει ένα πολύ µεγάλο εύρος 
εφαρµογών, επίσης κατασκευάζεται από τα 
καλύτερα και ακριβότερα υλικά αποκλειστικά 
από το τεχνικό προσωπικό της εταιρίας µας. 

 

Εγγύηση 
 

Το (Π8.2.12) συνοδεύεται από εγγύηση ηλεκτρονικών µερών της συσκευής 
για ένα έτος. 

 

Επεκτασιµότητα άλλες χρήσεις 
Σηµαντικός τοµέας της εταιρίας µας είναι η έρευνα καθώς και η παροχή 
υπηρεσιών, µε δυνατότητα προσανατολισµού σε custom solutions υπηρεσίες. 
Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε µαζί µας καθώς ο συνδυασµός ποιότητας 
υπηρεσιών και κόστος αυτών βρίσκεται σε απόλυτα ανταγωνιστικές τιµές. 
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