
A BIZTONSÁGOS ÁRAMELLÁTÁS 

ÉS ÜZEMELTETÉS RENDSZERE

A PEEK TO POWER védjegy, egy hardver és 
szoftver elemeket tartalmazó komplex rendszer.
Segítségével fizikai jelenlét nélkül ellenőrizheti 
biztonsági áramellátó rendszereinek állapotát, 
üzemkészségét és műszaki paramétereit.

Legnagyobb előnyei, hogy típustól független 
berendezésekhez használható, valamint 
korlátlan számú eszközt lehet egyetlen 
rendszerbe integrálni, amelyek egymástól 
eltérő helyszínen is lehetnek telepítve.

A PEEK TO POWER (PTP) segítségével  
növelheti az üzembiztonságot és csökkentheti  
a váratlan események által okozott károkat.

Az üzemeltetés biztonsága szempontjából kiemelten fontos, 
hogy minden pillanatban rendelkezésünkre álljon  
az információ: a működés üzemszerű-e vagy sem.

Üzemzavar, meghibásodás esetén a legfontosabb a lehető 
leggyorsabb kezelői beavatkozás. Ebben nagy segítség  
a PEEK TO POWER, mivel a teljes rendszert részleteiben 
ellenőrzi, a mért adatokat elemzi és a normálistól eltérő 
állapotot azonnal jelzi a web-es felületén, e-mailben  
és/vagy SMS-ben.

UPS-ek teljes körű monitorozása.

Real-time mérési adatok: 
feszültségek, teljesítmények, 
akkumulátor feszültségek 
egyenként stb.

Mérési adatok online elemzése. 

Internet alapú mobil hozzáférés.

Karbantartás támogatása 
egy helyre gyűjtött hasznos 
információkkal.

Üzemeltetés pénzügyi 
tervezésének támogatása  
az üzemeltetési költségek  
előre jelzésével.

Automatikus szerviz értesítés.

Korlátlan számú, típusfüggetlen 
eszköz egy rendszerben.

HOGYAN SEGÍTHETI MUNKÁJÁT  
A PEEK TO POWER?

A PEEK TO POWER 
ELŐNYEI



A PEEK TO POWER 
RÉSZEI

 • Valós online adatokat szolgáltat a biztonsági 
áramellátásról (feszültség, teljesítmény, állapot, hibák, 
figyelmeztetések). 

 • Egy helyen megtalálhatók a biztonsági áramforrás 
legfontosabb adatai. 

Akkumulátoros üzemidő 
mérő modul, mely pontos 
számítással előre jelzi az üzemidőt 
akkumulátoros üzemre való áttérés 
esetére, figyelembe véve az 
akkumulátorok adatait, állapotát,  
a rendszer terhelési adatait.

Maintenance modul, 
melybe feltölthető a rendszer 
üzemeltetéséhez szükséges 
összes hasznos információ.  
Az adatokat folyamatában  
elemzi és információval segíti  
a bővíthetőséggel, változtatással 
kapcsolatot döntéseket. 

A rendszer szoftver elemei  
az alapszoftver, mely összegyűjti, 
elemzi és tárolja a mért adatokat, 
továbbá kijelzi a hibákat, 
figyelmeztető üzeneteket  
küld róluk.

A rendszer hardver elemei 
az akkumulátorok egyenkénti 

a mért adatokat összegyűjtő 
kommunikációs kártya, mely 
megvalósítja az internetes 
kapcsolatot is, valamint az UPS-ek 
be- és kimenetét mérő műszerek 
és áramváltók. 

MELY TERÜLETEKEN SEGÍTHETI 
MUNKÁJÁT A PEEK TO POWER?

 • A típustól, berendezéstől független mérőrendszer 
segítségével ellenőrizhetők a berendezés saját  
mérési adatai. 

 • Az állapotjelzés segítségével meghibásodás esetén 
lerövidül a hibajavítás ideje. 

 • A legnagyobb kimeneti teljesítmény regisztrálása segít 
megtalálni a kiugró fogyasztási csúcsokat, az esetleges 
hibás fogyasztókat. 

AKKUMULÁTOROK

KARBANTARTÁS

 • Egyenként méri az akkumulátorok állapotát, 
összehasonlító elemzést végez, figyelmeztet a 
normálistól eltérő értékekre és a meghibásodásokra.

 • Beépített trend mérés segítségével lemérhető az 
akkumulátorok kisütési görbéje, ezáltal a lehető 
legpontosabb képet kaphat az akkumulátorok 
állapotáról.

ÜZEMELTETÉS

A PTP telepítése és használata

A PEEK TO POWER rendszer telepítését pár perces 
ismertető elolvasása után villamos szakemberek 
végezhetik. Ha a megrendelő nem rendelkezik ilyen 
munkatársakkal, cégünk szakemberei is készséggel 
állnak rendelkezésére. 

A rendszer internetes felületre gyűjti az adatokat, 
három szintű, jelszóval védett kezelői jogosultsággal 
lehet használni. A kezelői felület elérhető 
számítógéppel, tablettel, vagy akár telefonnal is.

POKORÁDI ISTVÁN
ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

+36 30 250 7559
INFO@PEEKTOPOWER.COM

mérésére szolgáló kártyák, 


