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Monitoring 

Service 



3

Veiligheid voor alles 
Rack Management 
van EMKA Electronics 
De verscherpte voorschriften m.b.t. de moderne IT-
infrastructuur in datacenters vereisen vandaag de dag 
het hoogste niveau van fysieke veiligheid en beveiliging. 
Het rack management systeem van EMKA Electronics 
waarborgt door persoonlijke controle op de toegang tot 
op kastniveau een unieke logging en tracing. Het systeem 
controleert ook alle fysieke parameters in de kast, en 
verhoogt daarmee de bedrijfszekerheid van het gehele 
systeem. 
Het bestaat uit database-gebaseerde besturingssoftware, 
krachtige modules en elektromechanische sloten. 
Het modulaire ontwerp en de gestandaardiseerde 
aansluittechniek zorgen voor een gemakkelijke installatie 
en snelle inbedrijfstelling. De draadloze sloten zijn erg snel 
te monteren wat de investeringskosten drastisch verlaagt. 
De functionaliteit van het systeem kan op elk moment 
worden uitgebreid met extra modules. Een integratie in 
bestaande beveiligingssystemen kan eenvoudig worden 
gerealiseerd. 
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Compatibele hard- en softwarecomponenten zorgen 
voor maximale veiligheid en transparantie bij de 
toegangscontrole. Voor de centrale bediening, bewaking 
en configuratie zorgt de database-ondersteunde software 
Control Cockpit. Een high-performance draadloos 
netwerk biedt directe toegang tot een vrijwel onbeperkt 
aantal serverkasten. 

Het niet te manipuleren event logboek documenteert 
alle toegangsrelevante informatie en zorgt voor de 
traceerbaarheid van de gebeurtenissen. In geval van 
onregelmatigheden worden automatisch alarmeringen 
verstuurd. 

Alles voor uw veiligheid.

Toegang
betrouwbaar 

controleren
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De Zwenkgreep AGENT E Wireless van EMKA 
Electronics is speciaal ontwikkeld voor gebruik op 
serverkasten en zorgt voor gecentraliseerde controle, 
openen op afstand en de systeemconfiguratie. Dit alles 
geheel draadloos! 

Direct aan het slot volgt de authenticatie, hetzij met 
(bestaande) RFID-kaarten of via individuele vingerafdruk. 
In combinatie met een multi-stage noodplan wordt de 
functie altijd gegarandeerd, zelfs in geval van een storing 
of uitval van de batterij. Het zeer efficiënte energiebeheer 
van het slot staat garant voor een lange levensduur van 
de batterij. Door het ontwerp is dit slot geschikt voor 
zowel nieuwe als bestaande kasten. De draadloze 
technologie elimineert dure bekabeling en hierdoor hoeft 
men bij het installeren enkel toegang te hebben tot de 
deur en niet tot de kast.

Alles onder controle
Zwenkgreep 
Agent E Wireless
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Door middel van verschillende sensoren kunnen diverse 
omstandigheden in serverkasten bewaakt worden. De 
uitgelezen meetwaarden worden centraal vastgelegd en 
geëvalueerd. Bij overschrijding van door de gebruiker 
ingestelde drempelwaarden kunnen alarmeringen 
in werking treden, ventilatoren of koeling worden 
ingeschakeld of noodopeningen van kastdeuren worden 
uitgevoerd.   

In combinatie met de software Control Cockpit leveren 
de gegevens dus een basis voor het verhogen van de 
energie-efficiëntie van datacenters.

Het sensor programma van EMKA Electronics omvat 
alle relevante parameters voor het meten en bewaken 
van de operationele toestand van serverkasten.

Bewaking
Maximale veiligheid
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Luchtvochtig-
heid 

Rook 

Stroom 

Temperatuur 

Vandalisme 

Spanning 

Gevaar 
Rookmelders en vandalisme sensoren voor 
signalering van direct gevaar. 

Energie 
Sensoren voor elektrische parameters
(stroom, spanning, vermogen) om het 
energieverbruik te meten en te optimaliseren. 

Klimaat 
Temperatuur-, luchtvochtigheid- en
lekkage sensor voor klimatologische parameters. 
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vingerprint vingerprint sensor 

toegangscontrole monitoring 

Het rack beheersysteem van EMKA Electronics bestaat 
uit een centrale Control Unit Wireless en de daarmee 
verbonden onderdelen voor toegangscontrole en 
kastbewaking. Het modulaire ontwerp is schaalbaar voor 
elke toepassing: van één kast in stand-alone-modus tot 
en met centraal beheerde serverracks in datacenters. 

EMKA Electronics is momenteel het enige bedrijf 
met een rack management systeem met draadloze 
toegangscontrole. Het is zeer fl exibel en kostenbesparend 
bij de installatie. 

Vernuftig 
Intelligent Rack

Management 

ACCESS UNIT WIRELESS

CONTROL UNIT WIRELESS

CONTROL COCKPIT

SENSOR UNIT

AGENT E WIRELESS AGENT E WIRED

RFID RFID

ACCESS UNIT
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Met de software Control Cockpit heeft u alle Control 
Units inzichtelijk. De wensen met betrekking tot 
toegangscontrole of omstandigheden in de kast worden 
volgens de eisen van de gebruiker geconfi gureerd. Alle 
toegangen tot de serverkasten worden geregistreerd en 
volledig gedocumenteerd. Alle omstandigheden in de 
kast worden weergegeven en storingen worden direct 
aan de operator medegedeeld. 

De open database structuur met SQL-interface maakt 
een eenvoudige integratie mogelijk in overkoepelende 
systemen.  

Control Cockpit 
Centrale
bediening 
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EMKA groep 
Wereldwijd aanwezig 

EMKA Electronics is een van de � divisies van de EMKA 
groep. De EMKA groep is wereldleider op het gebied van 
sloten, scharnieren en afdichtingen, die worden gebruikt 
in schakel- en besturingskasten voor de elektronica 
en elektrotechniek. In de sectoren HVAC en Transport 
hoort EMKA bij de toonaangevende fabrikanten van 
afsluittechniek. Het hele assortiment omvat 1�.000 
producten, die bij tien productielocaties in Duitsland, 
Frankrijk, Engeland, Spanje, Italië, Bosnië en Servië worden 
ontwikkeld, geproduceerd, verwerkt of gemonteerd. Het 
bedrijf biedt werk aan 1.��0 medewerkers in �2 landen. 

EMKA Electronics 
Wij zijn er voor u 
U kunt altijd op ons rekenen. De service van EMKA 
Electronics omvat naar wens installatie, inbedrijfstelling, 
functionele controle en onderhoud. Alles door EMKA 
zelf. Onze service medewerkers zorgen te allen tijde 
voor optimaal functionerende EMKA rack management 
systemen. 
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www.emka-electronics.com

EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG
Langenberger Str. 32
�2��1 Velbert / Germany
Tel.  +�9 20�1 273 - 0
Fax +�9 20�1 273 - 128
info@emka.com


