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Monitores de Room Alert Protegem as Suas Instalações Contra ...

- Calor Elevado
- Frio Extremo
- Elevada Humidade
- Índice de calor

- Cheias / Fugas de água
- Perda de energia
- Clima Extremo
- Fumo / Fogo

- Entrada não autorizada
- Portas Abertas / Fechadas
- Ponto de Orvalho
... e muito mais!



Room Alert é... Monitorização 
ambiental facilitada!



O Líder Mundial em Proatividade
Monitorização Ambiental Desde 1988.

Os fatores ambientais podem causar grandes problemas para as suas 
instalações e bens críticos. Temperatura, humidade, inundação, energia, 
fumo e outras condições ambientais podem afetar negativamente centros de 
dados, armazéns, manufatura, e instalações de todos os tipos. Uma ligeira 
alteração na temperatura ou humidade, ou a introdução de água ou fumo, 
pode significar um desastre para o equipamento, propriedade, pessoas, ou o 
negócio.

AVTECH passou mais de 35 anos a fornecer soluções que monitorizam 
proativamente o ambiente e ajudam a alertar para mudanças que podem 
causar problemas. Os produtos Room Alert são uma parte crítica do seu 
plano de continuidade de negócios e ajudam a proteger instalações em 187 
dos 196 países, 98% da Fortune 1000, as Nações Unidas, Pentágono, FBI, e 
muitos milhares de outras instalações em todo o mundo. Use o Room Alert 
para monitorizar, registar, fazer gráficos, mapear, alertar e responder. Pode 
confiar no Room Alert para proteger os seus bens e instalações importantes.

Concebido, Construído e Apoiado nos EUA
O Room Alert alerta, sensores e software são concebidos e apoiados a partir 
da nossa sede em Warren, Rhode Island. Todos os nossos produtos são 
fabricados nos Estados Unidos em instalações certificadas ISO 9001 para 
garantir a mais alta qualidade. Os utilizadores podem monitorizar o Room 
Alert usando o nosso painel de controlo online Room Alert Account, a nossa 
Sala local. Software Alert Manager, diretamente do firmware Room Alert, ou 
de qualquer plataforma de monitorização SNMP profissional de terceiros.

Patenteado e premiado  
Cada utilizador do Room Alert tem acesso à nossa tecnologia patenteada 
Monitor360™ como parte do nosso portal Room Alert Account. Leve a 
monitorização do seu ambiente e gestão de instalações para o próximo nível 
utilizando Monitor360 para construir sensores e alertas virtuais que 
fornecem uma visão mais profunda das suas instalações. Os utilizadores do 
Room Alert não só saberão que estão a receber um alerta, como saberão 
exatamente por que razão as condições nas suas instalações estão em 
estado de alarme, permitindo-lhes responder rapidamente e de forma mais 
adequada para minimizar o tempo de inatividade e os danos.

Room Alert é uma plataforma segura e premiada que foi concebida para que 
esteja pronto para proteger as suas instalações dentro de minutos após a 
sua instalação. Os nossos inúmeros recursos online, especialistas em 
produtos e equipa de apoio estão aqui para o ajudar em quaisquer 
necessidades de monitorização que possa ter.

O Room Alert protege as pessoas, os bens e a produtividade para proporcionar Paz de Espírito.



ROOM ALERT

RA32S-DAP-RAS

Room Alert 32S
O Room Alert 32S é o nosso modelo emblemático e monitoriza a temperatura, 
humidade, índice de calor, ponto de orvalho e energia diretamente fora da caixa. 
Inclui também uma Mini UPS integrada em caso de perda de energia. As 
características de segurança incluem SNMP v1/v2c/v3, HTTPS, encriptação 2048-bit e 
muito mais. Com a capacidade de monitorizar mais de 32 sensores, a Room Alert 32S 
pode lidar com as necessidades ambientais de qualquer instalação. Os utilizadores 
que não precisam de características de segurança avançadas devem investigar a 
Room Alert 32E.

INCLUI
Monitor Room Alert 32S (1U 19"), Temperatura Digital, Humidade, Ponto de Orvalho, Índice de Calor e Sensores de Energia, 8 Portas de Sensores Digitais (RJ-11), 16 Canais de 
Sensores de Comutação, Botão de Ligar/Desligar, Botão de Reinício de Fábrica, Power Over Ethernet (PoE), Fonte de Alimentação Ininterrupta (UPS) incorporada, asas de montagem 
rotativas, tecnologia PUSH, Ligação Ethernet (RJ-45), 2 Portas Adaptadoras de Torre Ligeira e Relé, 2 Portas de Saída de Relé (0.3A@125VAC / 1A@24VDC), 2 Portas de Entrada de 
Sensor Analógico (0-5V), Cabo Ethernet de 10', Adaptador de Alimentação de 5V (110/240V, RoHS), Servidor Web incorporado, SNMP v1/v2c/v3, HTTPS, encriptação 2048-bit, SNMP 
Trap & Query enabled, SNMP MIB, PDF Room Alert User's Guide & Reference Manual, Non-Expiring RoomAlert.com Account, 1 ano de atualização de Conta Profissional, software 
Room Alert Manager disponível no nível Profissional ou superior, Suporte de Vida, Atualizações de Firmware Lifetime, 3 anos de garantia limitada a partir da data de compra. 
Sensores externos adicionais incluídos com base nos pacotes listados acima. Sensores opcionais, Mini UPS, atualizações de serviço, Adaptador de Torre de Luz & Relé (LTA), Torre 
de Luz ou Sensor de Interruptor de Relé, Modem GSM & mais disponíveis.

O Room Alert 32S está disponível em quatro configurações de pacotes diferentes para o ajudar a tirar o máximo partido da 
monitorização proativa do seu ambiente. Cada pacote é concebido para maximizar as capacidades de monitorização com base 
no tipo e tamanho das suas instalações, e irá ajudá-lo a monitorizar os fatores mais críticos que podem causar paragens e danos 
à sua organização. Poupe dinheiro e maximize o seu investimento com pacotes de Room Alert!

RA12S-DAP-RAS

Room Alert 12SR
O Room Alert 12SR é o nosso monitor de médio alcance que oferece características de 
segurança que incluem SNMP v1/v2c/v3, HTTPS, encriptação 2048-bit e muito mais. 
Monitoriza a temperatura e tem capacidade para mais de 12 sensores, e também oferece 
portas adicionais dedicadas para ligar/desligar dispositivos elétricos. Disponível nas versões 
para montagem na parede (Room Alert 12S) ou montagem em rack (Room Alert 12SR), este 
é o monitor perfeito para espaços de tamanho médio. Os utilizadores que não necessitem 
de características de segurança avançadas devem investigar o Room Alert 12E/ER.

INCLUI
O Monitor do Room Alert 12SR, Sensor Digital de Temperatura incorporado, 3 Portas de Sensor Digitais (RJ-11), 4 Canais de Sensor de Comutação, Botão de Reinício de Fábrica, 
Power Over Ethernet (PoE), Tecnologia PUSH, Ligação Ethernet (RJ-45), Porta Adaptadora de Torre de Luz e Relé, Porta de Saída de Relé (0. 3A@125VAC / 1A@24VDC), Porta de 
Entrada do Sensor Analógico (0-5V), Cabo Ethernet de 10', Adaptador de Alimentação 5V (110/240V, RoHS), servidor web incorporado, SNMP v1/v2c/v3, HTTPS, encriptação 2048-
bit, SNMP Trap & Query enabled, SNMP MIB, PDF Room Alert User's Guide & Reference Manual, Non-Expiring RoomAlert.com Account, 1 ano de atualização de Conta 
Profissional, software Room Alert Manager disponível no nível Profissional ou superior, Suporte de Vida, Atualizações de Firmware Lifetime, 3 anos de garantia limitada a partir 
da data de compra. Sensores externos adicionais incluídos com base nos pacotes listados acima. Sensores opcionais, Mini UPS, atualizações de serviço, Adaptador de Torre de 
Luz & Relé (LTA), Torre de Luz ou Sensor de Interruptor de Relé, Modem GSM & mais disponíveis.

O Room Alert 12SR está disponível em quatro configurações de pacotes diferentes para o ajudar a tirar o máximo partido da 
monitorização proativa do seu ambiente. Cada pacote é concebido para maximizar as capacidades de monitorização com base 
no tipo e tamanho das suas instalações, e irá ajudá-lo a monitorizar os fatores mais críticos que podem causar paragens e 
danos à sua organização. Poupe dinheiro e maximize o seu investimento com pacotes de Room Alert!



RA3S-ES0-BAS

Room Alert 3S
O Room Alert 3S é o nosso monitor mais económico com a menor pegada que 
oferece características de segurança avançadas tais como SNMP v1/v2c/v3, HTTPS, 
2048-bit encrytion e muito mais. Com monitorização de temperatura incorporada e 
duas portas de sensores adicionais, este é o monitor perfeito para armários de 
telecomunicações, pequenas salas, locais remotos, ou qualquer outro local onde o 
espaço é mínimo ou a um preço superior. 

• Monitor através do painel de controlo online Room Alert Account, incluindo software 
Room Alert Manager, ou qualquer plataforma SNMP profissional de terceiros.

• Empurre os dados para o painel online do Room Alert Account sobre HTTPS, e envie 
notificações de alerta diretamente do dispositivo sobre o seu servidor de correio 
electrónico TLS.

• Empurre os dados para o painel online do Room Alert Account sobre HTTPS, e envie 
notificações de alerta diretamente do dispositivo sobre o seu servidor de correio 
eletrónico TLS.

O Room Alert 3S ID Box (0U, 3-5/8" C x 1-3/4" L x 1" A), Sensor Digital de Temperatura incorporado, 1 Porta de Sensor Digital externa (RJ-11), 1 Canal de Sensor de Comutação, Botão 
de Reinício de Fábrica, Power over Ethernet (PoE), tecnologia PUSH, Ligação Ethernet (RJ-45), Cabo Ethernet de 10', adaptador de alimentação 5V (110/240V, RoHS), servidor web 
integrado, SNMP v1/v2c/v3, HTTPS, encriptação 2048-bit, SNMP Trap & Query habilitado, SNMP MIB, PDF Room Alert User's Guide & Reference Manual, Non-Expiring 
RoomAlert.com Account, 1 ano de atualização de conta Profissional, software Room Alert Manager disponível no nível Profissional ou superior, Lifetime Support, Lifetime Firmware 
Updates, 3 anos de garantia limitada a partir da data de compra. Sensores opcionais, Mini UPS, atualizações de serviço, Adaptador Light Tower & Relay Adapter, Modem GSM & 
mais disponível.

INCLUI

ROOM ALERT



Conta Room Alert...
Percepção das Instalações Como Nunca Antes
O Room Alert leva a monitorização ambiental a novos níveis com 
tecnologia patenteada Monitor360 disponível apenas no nosso 
painel de controlo online Room Alert Account. Outros monitores 
pode dizer-lhe o que está a acontecer... O Room Alert Account e 
o Monitor360 ajudam a dizer-lhe porquê.

Aproveite os Sensores e Alertas Virtuais  
A tecnologia Monitor360 permite aos utilizadores de Room Alert 
criar sensores e alertas virtuais usando monitores e sensores 
existentes em múltiplas combinações para lhe fornecer alertas 
personalizados através de múltiplos sensores, monitores, e 
mesmo locais.

Tomar medidas imediatas para prevenir o tempo de 
paragem O painel de controlo online da Conta Room Alert, 
disponível para todos os utilizadores, é acessível a partir de 
qualquer parte do mundo e fornece-lhe uma visão sem paralelo 
das condições das suas instalações para o manter protegido. 
Receba alertas imediatos através de todos os métodos 
modernos, incluindo SMS nativos, e é acessível a partir do seu 
dispositivo móvel favorito.

Conta de Room Alert com Monitor360



ROOM ALERT

Gestor Room Alert...
Monitorização Local Ilimitada

Os utilizadores que preferem uma plataforma de 
gestão de software local podem utilizar o nosso 
software Room Alert Manager para gestão ilimitada, 
monitorização, alertas, registo, relatórios, gráficos e 
muito mais.

Software Rico em Funcionalidades 
O Room Alert Manager oferece uma grande variedade 
de opções para os utilizadores do Room Alert, 
incluindo:
• Interface de fácil utilização
• Alertas de limiares múltiplos
• Durações de alerta personalizadas
• Atualizações de firmware em toda a rede
• Agrupamentos de hardware para facilitar a gestão
• Hierarquias de utilizadores, programação, cartografia
• Ações de encerramento do servidor
• E muito mais!

Criar Alertas Personalizados

Ver o estado do Sensor & Monitor Status no Ecrã

Gerir Alertas, Relatórios, Dados Históricos e Mais

Monitores de Room Alert Múltiplas de Fácil Implantação e Gestão

Gerir Dispositivos através de Múltiplos Locais 
O Room Alert Manager é a escolha ideal para 
utilizadores em indústrias que requerem 
soluções locais de gestão de software. Os 
utilizadores podem monitorizar e gerir 
instalações de Room Alert em múltiplos locais 
com uma plataforma central, ou combinar o 
Room Alert Manager com o nosso painel de 
controlo online Room Alert Account para uma 
cobertura de monitorização 

ambiental das instalações.

“Nas primeiras duas semanas após a instalação do nosso primeiro 
Room Alert, pudemos identificar e subsequentemente substituir uma 
unidade de A/C avariada antes do equipamento de rede sobreaquecer e 
falhar; tudo graças a notificações automatizadas por e-mail. Com 
tantos dispositivos fiáveis e robustos como estes têm sido, planeamos 
implementar muitos mais em toda a instalação!”

Rob D., Sr Network Administrator



Sensores Room Alert...
Capacidade de Expansão Ilimitada
Cada cliente e cada situação terá as suas próprias 
necessidades únicas de monitorização com base no seu tipo 
de instalação, localização, e muito mais. Os sensores da 
Room Alert são concebidos para serem utilizados em quase 
todas as combinações e situações para proporcionar a 
máxima cobertura de monitorização.

Escolha Entre Vários Tipos de Sensores 
Cada monitor de Room Alert aceita múltiplos tipos de 
sensores para que os utilizadores possam escolher os 
sensores exatos que a sua situação exige. Todos os nossos 
sensores são concebidos para baixo custo e fiabilidade. Os 
sensores Room Alert são totalmente suportados por 
hardware e software Room Alert.

Personalizar Soluções para as Suas Necessidades Exatas 
Proteja o seu pessoal, propriedade, e produtividade 
adicionando os sensores específicos de que necessita para 
a sua própria situação para construir a solução de 
monitorização perfeita para si e para a sua organização.

Oferecemos uma vasta gama 
de sensores para satisfazer 
todas as necessidades.

• Temperatura Digital
• Temp Digital & Humidade
• Índice de Calor (Sente-se)
• Ponto de Orvalho
• Fluxo de Ar
• Principal / Energia UPS
• Corrente de Energia (Amps)
• Potência Ativa & Temperatura
• Inundação / Água (Cabo)
• Inundação / Água (Spot)
• Fumo / Fogo
• Moção
• Sala / Porta da Entrada
•
•

Sensores Analógicos
Interruptores de Retransmissão

• Câmaras de Rede
• Torres de Luz e Mais

Sensores de Temperatura e Ambiente



TMP-SDT-SEN (25’)
TMP-DT50-SEN (50’) 
TMP-DT100-SEN (100’) 

RMA-DTH-SEN (25’) 
RMA-DTH50-SEN (50’) 
RMA-DTH100-SEN (100’) 

TMP-DOT-SEN (25’) 
TMP-DOT50-SEN (50’) 
TMP-DOT100-SEN (100’) 

RMA-DAP-SEN (10’)
RMA-DAP25-SEN (25’)
RMA-DAP50-SEN (50’)
RMA-DAP100-SEN (100’)

RMA-DTAF-SEN

TMP-DFT-SEN (25’) 
TMP-DFT50-SEN (50’) 
TMP-DFT100-SEN (100’) 

Sensor Digital de Temperatura

Sensor Digital de Temperatura & Humidade

Sensor Digital de Temperatura Exterior

Potência Digital Ativa c/ Sensor de Temperatura

Sensor Digital de Temperatura & Fluxo do Ar

Sensor Digital de Temperatura de Fluído

• Sensor de temperatura em tempo real.
• Perfeito para monitorizar a temperatura interior. Os utilizadores que

desejem monitorizar temperaturas em ambientes de condensação,
tais como armazenamento a frio ou ao ar livre, devem investigar
algumas das nossas outras opções.

• Gama de temperaturas: -67 a 257° F, -55 a 125° C.

• Compatível com Room Alert 32E/W/S, 12E/S, 4E, 3E/W/S.

• As opções incluem sensor com cabos ligados de 25', 50' e 100' de
comprimento. A distância máxima dos cabos é de 100'.

INCLUI:  Sensor digital de temperatura com cabo RJ-11 de 25' e nota de instalação.

• Temperatura em tempo real, humidade, ponto de orvalho, e índice
de calor (parece). Perfeito para aplicações de segurança em
interiores e de empregados.

• Gama de temperaturas: -40 a 185° F, -40 a 85° C.

• Intervalo de humidade relativa: 5 a 95% sem condensação.

• Compatível com o Room Alert 32E/W/S, 12E/S, 4E, 3E/W/S.

• As opções incluem sensor com cabos ligados de 25', 50' e 100' de
comprimento. A distância máxima dos cabos é de 100'.

INCLUI:  Sensor Digital de Temperatura e Humidade com Cabo RJ-11 de 25' e Nota de Instalação.

• Sensor de temperatura em tempo real.
• O revestimento de silicone oferece uma resiliência extra para

monitorização ao ar livre ou em outros ambientes rigorosos, tais
como frigoríficos ou congeladores.

• Gama de temperaturas: -67 a 257° F, -55 a 125° C.
• Compatível com o Room Alert 32E/W/S, 12E/S, 4E, 3E/W/S.
• As opções incluem sensor com cabos ligados de 25', 50' e 100' de

comprimento. A distância máxima dos cabos é de 100'.

INCLUI:  Sensor Digital de Temperatura Exterior Com Cabo RJ-11 de 25' e Nota de Instalação.

• Monitora corrente ativa de 100 a 1800 Watts ligando-se ao cabo de
alimentação de um dispositivo alimentado por corrente alternada.
Não são necessárias ferramentas nem cortes!

• Sensor de temperatura em tempo real.

• Gama de temperaturas: -40 a 185° F, -40 a 85° C.

• Compatível com o Room Alert 32E/W/S, 12E/S, 4E, 3E/W/S.

• As opções incluem sensor com cabos ligados de 10', 25', 50' e 100'
de comprimento. A distância máxima dos cabos é de 100'.

INCLUI:  Sensor de potência digital ativo com cabo de 10' Micro-USB para RJ-11 e nota de 
instalação.

• Temperatura e fluxo de ar em tempo real.
• Fixar a ventiladores, condutas HVAC, ventiladores, e muito mais

para notificar de alterações no fluxo de ar e detetar problemas de
fluxo de ar ou HVAC.

• Gama de temperaturas: -40 a 185° F, -40 a 85° C.
• Gama de velocidades do ar:  0 f/m a 2952,76 f/m (0 m/s a 15 m/s).
• Precisão da velocidade do ar:  +/- 5%.
• Compatível com Alerta 32S, 12S, 3S.

INCLUI:  Sensor digital de temperatura e fluxo de ar com cabo RJ-11 de 25' e nota de instalação.

• Sensor de temperatura de fluidos em tempo real.
• Perfeito para monitorização de alimentos mais frescos ou

congelados, medicamentos e temperatura dos fluidos.
• Gama de temperaturas: -67 a 257° F, -55 a 125° C.
• Compatível com o Room Alert 32E/W/S, 12E/S, 4E, 3E/W/S.
• As opções incluem sensor com cabos ligados de 25', 50' e 100'

de comprimento. A distância máxima dos cabos é de 100'.

INCLUI:  Sensor Digital de Temperatura de Fluido com Cabo RJ-11 de 25' e Nota de Instalação.

SENSORES DE ROOM ALERT & MAIS

PATENTEADO

NOVOMAIS
VENDIDO



RMA-DET-SEN

RMA-F008-SEN (8’)
 RMA-F024-SEN (24’) 

RMA-SS1-SEN

RMA-PSA-SEN

RMA-FS2-SEN

RMA-MOT2-SEN

Sensor Digital de Temperatura Extrema

Sensor de Inundação c/ Cabo

Sensor de Fumo c/ Luz de Escape

Sensor de Potência Principal

Sensor de Inundação (Spot)

Sensor de Movimento

• Sensor de temperatura extrema em tempo real.
• Perfeito para armazenamento a frio, laboratórios, ou ambientes

de fabrico específicos com gamas de temperaturas elevadas.
• Gama de temperaturas: -328 a 932° F, -200 a 500° C.
• Ponta do sensor em aço inoxidável com fios de chumbo de aço de

40".
• Distância máxima do cabo do sensor até 100', inclui 25'.
• Compatível com o Room Alert 32E/S, 12E/S, 4E & 3E/S fabricado

em 2021 ou mais tarde.

INCLUI:  Sensor Digital de Temperatura Extrema com Cabo RJ-11 de 25' e Nota de Instalação.

• Reconhecimento em tempo real da água/chuva em qualquer lugar
ao longo do comprimento do cabo de inundação patenteado.

• Disponível em cabo de inundação de 8' ou cabo de inundação de
24' com cabo líder 25' RJ-11.

• Alerta ativado quando o sensor é ativado ou energia perdida.
• Distância máxima do cabo do sensor até 900', inclui 25'.
• Compatível com o Room Alert 32E/W/S, 12E/S, 4E, 3E/W/S.

INCLUI:  Sensor de Inundação Com Cabo de Inundação de 8' ou 24' e Cabo de 
Chumbo RJ-11 de 25', Cabo de Sensor de 25', Adaptador de Energia de 5V, Parafusos 
de Montagem & Nota de Instalação.

• Reconhecimento em tempo real de fumo ou fogo.
• Alerta sonoro e luz de 'fuga' é acionada quando o sensor é ativado

devido a fumo ou fogo.
• Alimentação por bateria alcalina de 9V (incluída).
• Distância máxima do cabo do sensor até 900', inclui 25'.
• Compatível com o Room Alert 32E/W/S, 12E/S, 4E, 3E/W/S.

INCLUI:  Sensor de Fumo c/ Luz de Escape, Cabo de 25', Bateria Alcalina de 9V, Parafusos de 
Montagem & Nota de Instalação.

• Ligar/desligar a energia principal em tempo real para alertar
imediatamente se a energia for perdida ou mudar de estado.

• Monitora a alimentação principal, UPS, energia monofásica,
ou gerador de reserva.

• Distância máxima do cabo do sensor até 900', inclui 25'.

• Compatível com o Room Alert 32E/W/S, 12E/S, 4E, 3E/W/S.

INCLUI:  Sensor de Potência Principal Com Cabo de 25', Adaptador de Potência de 5V
e Nota de Instalação.

• Reconhecimento em tempo real de inundações/água sob a
cápsula.

• Utilização em caves, perto de esgotos, ou em pontos baixos
onde a água possa fluir ou acumular após condições
meteorológicas inclementes ou potenciais fugas.

• Alimentação por bateria alcalina de 9V (incluída).
• Distância máxima do cabo sensor até 900', inclui 25'.
• Compatível com o Room Alert 32E/W/S, 12E/S, 4E, 3E/W/S.

INCLUI:  Sensor de Inundação (Spot) Com Cabo de 25', Bateria Alcalina de 9V e Nota de Instalação.

• Detetar movimento até aproximadamente 35' com um
ângulo de 84º.

• Alerta acionado quando o sensor é ativado.

• Alimentado por adaptador de alimentação de 12V (incluído).

• Distância máxima do cabo do sensor até 900', inclui 25'.

• Compatível com o Room Alert 32E/W/S, 12E/S, 4E, 3E/W/S.

INCLUI: Sensor de movimento com cabo de 25', adaptador de energia de 12V e nota de instalação.

SENSORES DE ROOM ALERT & MAIS

MAIS
VENDIDO



RMA-CL1-SEN

IBO-IO-REL

RMA-RELAY-SEN

RMA-CL2-SEN

IBO-G2S-SWI

Current Loop 1 (0-50A)

iBoot IO

Sensor de Interruptor de Relé (Baixa Tensão)

Current Loop 2 (0-250A)

iBoot G2S

• Monitora a corrente que flui através de um cabo monofásico
alimentado.

• Saída do monitor:  0-10A, 0-20A & 0-50A.

• Conecta-se através da porta do sensor analógico de Room Alert
ou do sensor digital de temperatura e analógico.

• Funciona em 0 - 95% RH, ambiente sem condensação.

• Ligação por cabo de baixa voltagem de 2 fios, inclui 25'.

• Compatível com o Room Alert 32E/W/S, 12E/S & Sensor Digital de
Temperatura & Sensor Analógico.

INCLUI:  Laço de Corrente 1 Com Cabo de 25', Parafusos de Montagem & Nota de Instalação.

• Ligar ou desligar dispositivos externos com base em alertas ou
condições ambientais específicas detetadas pelo Room Alert.

• As utilizações incluem ligar automaticamente um ventilador ou
corrente alternada em resposta a um alerta de calor elevado, ou
uma bomba de depósito em resposta a um alerta de fuga de água.

• Distância máxima do cabo até 330', inclui 25'.

• Interruptor de alimentação listado UL.

• Compatível com o Room Alert 32E/W/S, 12E/S, 4E, 3E/S.

INCLUI: iBoot IO com cabo de 25', cabo de entrada e saída de energia e nota de instalação.

• Permite ligar/desligar automaticamente dispositivos de baixa tensão
como resposta ou de forma interativa na rede.

• Quatro (4) relés de dispositivos com luzes visíveis do estado dos relés.

• Os relés suportam 0,3A a 125VAC ou 1A a 24VDC.

• O Room Alert 32E/W/S, 12E/S & 3E requerem LT-32-ADP.

• Compatível com o Room Alert 32E/W/S, 12E/S, 4E & 3E/S.

INCLUI:  Sensor de Interruptor de Relé Com Cabo de 25' e Nota de Instalação.

• Monitora a corrente que flui através de um cabo monofásico
alimentado.

• Saída do monitor:  0-100A, 0-200A & 0-250A.

• Coneta-se através da porta do sensor analógico de Room Alert ou
do sensor digital de temperatura e analógico.

• Funciona em 0 - 95% RH, ambiente sem condensação.

• Ligação por cabo de baixa voltagem de 2 fios, inclui 25'.

• Compatível com o Room Alert 32E/W/S, 12E/S & Sensor Digital de
Temperatura & Sensor Analógico.

INCLUI:  Laço de Corrente 2 Com Cabo de 25', Parafusos de Montagem & Nota de Instalação.

• Adicionar fácil e rapidamente capacidades de reinicialização
remota imediata para quase todos os dispositivos.

• A função Heartbeat fornece reinicialização automática se um
dispositivo de rede não responder a pings.

• Perfeito para locais de difícil acesso, tais como sinalização,
armários ou quiosques.

• Distância máxima do cabo até 330', inclui 25'.
• Compatível com o Room Alert 32E/W/S, 12E/S, 4E, 3E/S.

INCLUI: iBoot G2S com cabo de 25', cabo de entrada e saída de energia e nota de instalação.

SENSORES DE ROOM ALERT & MAIS

ACESSO
REMOTO

Faça aqui um scan para visitar 
RoomAlert.com para uma linha 

completa de sensores e acessórios 
disponíveis.



AVTECH... A Empresa Com Que Pode Contar

Todos os centros de dados, salas de servidores, armazéns, 
câmaras frigoríficas, laboratórios, salas de aula, ou outro tipo de 
instalações críticas precisam de ser protegidos contra 
interrupções e potenciais perdas de dados/ativos resultantes de 
fatores ambientais.

A sua organização tem à sua disposição uma série de opções para 
a monitorização do ambiente através de vários métodos e 
dispositivos. Acreditamos firmemente que o Room Alert AVTECH 
oferece todas as qualidades, opções e caraterísticas necessárias 
para ajudar a mantê-lo protegido numa plataforma única e 
completa. Utilizadores em mais de 185 países escolheram confiar 
no Room Alert para a sua monitorização pró-ativa do ambiente 
desde 1988.

Estamos muito orgulhosos de tudo o que conseguimos ao longo 
dos últimos 35 anos. Muitas dessas realizações devem-se às 
relações que construímos com os nossos utilizadores ao longo dos 
anos, e ao feedback útil que nos têm fornecido. Antecipando os 
nossos próximos 35 anos, toda a equipa AVTECH está 
entusiasmada com a forma como poderemos ajudar os 
utilizadores em todo o mundo a expandir o seu centro de dados, 
TI e monitorização do ambiente das instalações.

“Temos Room Alert em cada um dos nossos 5 locais e 
recebemos alertas quando a energia se apaga ou se o ar 
condicionado se desliga e fica demasiado quente, 
ajudando a evitar falhas no servidor. O Room Alert 
salvou-nos mais de uma vez. Adoramos estas unidades!”

Darlene H, Senior Support Analyst



Sede dos EUA
16 Cutler Street, Cutler Mill 
Warren, RI  02885-2761  EUA

Distribuição Internacional 
Unit 105, Bay 0
Shannon Free Zone West 
Shannon, Co Clare, Ireland

888.220.6700 / 401.628.1600 
AVTECH.com / RoomAlert.com

Room Alert é uma plataforma segura, 
premiada e concebida para estar pronta para 
proteger as suas instalações em minutos após 

a instalação. Os nossos inúmeros recursos 
online, especialistas em produtos e equipa de 
apoio estão aqui para o ajudar em quaisquer 
necessidades de monitorização que possa ter.

Porquê Room Alert?
Fidedigno
Com mais de um milhão de utilizadores localizados em mais de 
185 países, a nossa fiabilidade e desempenho são altamente 
valorizados, em todo o mundo.

Fácil
“Plug and play", "Põe-no a funcionar e esquece-o". Por qualquer 
métrica, em todos os ambientes, estamos a funcionar para si no 
Dia Um. 

Experiência
Décadas de experiência resultaram numa plataforma e em 
produtos que estabelecem o padrão de qualidade superior.

Proteger
Dedicamo-nos ativamente a manter a continuidade comercial 
em centenas de indústrias em toda e qualquer das suas formas.

Cuidado
Cuidar da Sua satisfação é o nosso sucesso, e estamos aqui 
pessoalmente para o assegurar. Pode contar com o Room Alert.


