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Hawk M2M: Az teljeskörű
integrációs platform az épület-irányításhoz
BUDAPEST, február 2010. – A CentraLine bemutatja a HAWK M2M kimagasló épület
management funkciókkal rendelkező, web-képes integrációs platformot. A HAWK-M2M
szabályozó a HAWK-család legújabb olyan tagja, amely átfogó épületautomatika-integrációt,
szabályozást, felügyeletet, mérési adat rögzítést, riasztási funkciókat, időprogramokat és
hálózati menedzselést tesz lehetővé. Teljeskörű megoldásként kifejlesztve a HAWK-M2M
integrált be-/kimeneti modulokat, beépített tápegységet, valamint web-szolgáltatásokhoz és
internet hozzáféréshez integrált GPRS-modemet tartalmaz. A HAWK-M2M szabályozó új
építéseknél és felújítások esetében is egyaránt könnyen telepíthető.

Integráció és energiamenedzsment
A CentraLineAX integrációs platform részeként a HAWK-M2M szabályozó lehetőséget
kínál a legkülönbözőbb épületautomatikai alkalmazások összekapcsolására. Számtalan
kommunikációs protokollt támogat az épületben, ilyen pl. a BACnet, a KNX, a LONWorks, az
M-Bus és a ModBus, de további protokollok adhatóak hozzá nagyon egyszerűen. Erről a
központi platformról minden rendszer vezérelhető, felügyelhető és üzemeltethető. Ennek
eredménye egy olyan egyedülálló integrációs platform, amely gyakorlatilag az „épület
agyaként“ működik. Ráadásul a CentraLineAX támogatja a fogyasztási adatok vállalati
alkalmazásokba, mint például energiamenedzsmentbe, elszámoló rendszerekbe, szerviz- és

karbantartó rendszerekbe és facility-managementbe rendszerek, történő integrációját. Ez az AXkialakítás rendkívüli idő- és költségmegtakarítást tesz lehetővé.

Teljeskörű megoldás GPRS-opcióval
A HAWK-M2M-et minimális telepítési időre és –költségre méretezték, és a telepítési
folyamat alatti könnyű hozzáférhetőség mellett egyidejűleg üzemelés közben védelmet nyújt
illetéktelen hozzáférés ellen is. Beépített webszerverrel rendelkezik, és így egy szabvány
webböngészővel grafikus felhasználói interfészt biztosít. A felhasználó a megfelelő
információkat valós időben és web-alapú grafikus felületen érheti el. Az információcsere az
integrált GPRS-modem segítségével vagy ethernet LAN porton, az Interneten keresztül történik.

A CentraLine-nal kapcsolatban részletes információkat kap a
www.centraline.com címen is.

A CentraLine a Honeywell márkája. A Honeywell International a Fortune 100-as listán szereplő,
diverzifikált portfolióval rendelkező vezető technológiai és gyártó vállalat, amely a repülésben és
űrhajózásban használt termékekkel és szolgáltatásokkal, épületnél, házaknál és ipari létesítményeknél
alkalmazott menedzsment technológiákkal, autóipari termékekkel, turbófeltöltőkkel és speciális
anyagokkal látja el az ügyfeleket világszerte. A vállalat székhelye Morris Township-ben, USA, New
Jersey államban található. A Honeywell részvényeit a New York-i, londoni és chicagói tőzsdén jegyzik.
További újdonságok és információk a Honeywell-ről a www.honeywellnow.com címen találhatók.
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tevékenységekre, eseményekre vagy fejlesztésekre vonatkoznak, amelyeket mi vagy az ügyvezetésünk vár el,
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