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Streszczenie
Systemy stosowane obecnie do monitorowania centrów danych umożliwiają osobom
odpowiedzialnym za IT centralne nadzorowanie wszystkich warunków otoczenia w centrach
danych. Wraz ze rosnącą wielkością systemów rośnie też ich kompleksowość i okablowanie
poszczególnych komponentów – również systemu monitorowania – staje się trudniejsze.
CMC III firmy Rittal rozwiązuje ten problem poprzez zastosowanie magistrali CAN-Bus
umożliwiającej szeregowe połączenie różnych czujników monitorujących ze stacją centralną.
W następcy sprawdzonego systemu CMC-TC wprowadzono wiele nowych funkcji i ulepszeń,
instalacja i okablowanie stały się łatwiejsze, mniejsza jest też ilość zajmowanego miejsca.
CAN-Bus i możliwość redundantnego zasilania elektrycznego zapewniają wymagane
bezpieczeństwo i detekcję błędów.
Podczas gdy poprzednia seria była przeznaczona głównie do zastosowań w większych
aplikacjach IT, to CMC III w wersji Compact nadaje się również do użytkowania w
mniejszych systemach i pojedynczych szafach. Węższy profil wymagań pozwala na mniejszy
zakres funkcji, dzięki czemu możliwe staje się osiągnięcie optymalnego stosunku ceny do
wydajności. OPC umożliwia integrację CMC III z niemal wszystkimi stanowiskami
dyspozytorskimi i udostępnianie danych pomiarowych systemom zarządzania wyższego
poziomu.
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Wprowadzenie
Centra danych stanowią obecnie główny element IT w praktycznie każdej średniej i dużej
firmie. Tutaj zbiegają się i są zapisywane wszystkie ważne dane tak, aby pracownicy w
każdej chwili mogli uzyskać do nich dostęp.
Awaria tego systemu może spowodować ogromne skutki. Nie tylko tymczasowe zatrzymanie
pracy, ale także ewentualna utrata danych oznaczają dla firmy ogromne straty, ponieważ
traci się pracę kilku tygodni lub nawet miesięcy. Z tego powodu centrum danych musi być
monitorowane. Dzięki temu możliwa jest wczesna reakcja na powstające problemy i
uniknięcie awarii systemu. Zastosowanie środków technicznych dla osób odpowiedzialnych
za IT w nowoczesnych, coraz większych centrach danych staje się niezbędne.
Dlatego od lat administratorzy data center wybierają sprawdzony system CMC-TC
(Computer Multi Control - Top Concept) firmy Rittal. Ten system nadzoruje różne „funkcje
życiowe“ centrum danych za pomocą czujników, z których wartości pomiarowe temperatury,
wilgotności powietrza, itp. są przesyłane do stacji centralnej. Tam dane są analizowane i
przetwarzane. Jeżeli wartość wykracza poza wyznaczoną granicę, system CMC-TC wysyła
wiadomość tekstową z potrzebnymi informacjami do technika, który następnie może wdrożyć
środki zaradcze, zanim dojdzie do awarii.
Jednak okablowanie czujników w rosnącym i rozwijającym się środowisku centrum danych
stanowi coraz większą trudność. Dlatego firma Rittal oferuje teraz serię CMC III, następcę
cieszącego się powodzeniem systemu CMC-TC. Poza sprawdzonymi właściwościami i
funkcjami poprzednika, CMC III wnosi wiele nowości.
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Cele i wymagania
Większość producentów wyposażenia IT dąży do zwiększenia wydajności i jednoczesnej
miniaturyzacji swoich urządzeń, aby móc umieścić większą moc w pojedynczej szafie
sieciowej. Im mniejszy jest system monitorowania, tym więcej miejsca w szafie pozostaje na
serwery i inne komponenty. W związku z tym często pojawia się również problem z
okablowaniem. Większa liczba komponentów w szafie oznacza również większą ilość
przewodów i kabli. System CMC III ma zredukować okablowanie i zwiększyć przejrzystość
prowadzenia przewodów pomiędzy czujnikami i stacją centralną. Jednocześnie system musi
szybko i pewnie przesyłać dane oraz nie mieć żadnych przestojów. Redundantne zasilanie
elektryczne gwarantuje bezpieczną pracę bez zajmowania więcej miejsca w szafie.
Podczas gdy system CMC-TC był przeznaczony głównie do obszaru IT i do większej liczby
szeregów szaf, nowa generacja ma mieć większe możliwości zastosowań. W tym celu
system musi być zoptymalizowany przede wszystkim do zastosowań z pojedynczymi
szafami, techniki budynku i przemysłu. Ponieważ wymagania odnośnie systemu
bezpieczeństwa są tu najczęściej mniejsze, nie wszystkie funkcje CMC III są potrzebne.
Standardowa wersja CMC jest dla tych obszarów przewymiarowana i często w tych
mniejszych środowiskach wystarcza wariant zredukowany. Dodatkowo w przemyśle i
produkcji znajdują zastosowanie systemy zarządzania, za pomocą których monitoruje się
całą strukturę budynków. Ponieważ CMC ma się integrować w przyszłości również i z nimi,
musi mieć możliwość komunikacji z niemal wszystkimi systemami. Umożliwia to wspólny
protokół („OPC“).
Kompleksowe systemy oznaczają dla administratorów i użytkowników najczęściej duże
nakłady i długie czasy stażu, zanim będzie je można obsługiwać. Łatwa obsługa i
nieskomplikowana instalacja oznaczają przede wszystkim oszczędność czasu i kosztów oraz
umożliwienie szybkiego użycia systemu monitorowania.
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CAN-Bus
CMC III do łączenia się z czujnikami wykorzystuje CAN-Bus (Controller Area Network).
Magistrala CAN została opracowana w 1991 r. przez firmę Bosch do użycia w pojazdach
mechanicznych i znalazła zastosowanie również w automatyce. Standard protokółu CAN
określa międzynarodowa norma ISO 11898. W modelu warstwowym OSI, „referencyjnym
modelu dla niezależnych od producenta systemów komunikacji“1, stanowi warstwy 1 i 2. To
oznacza, że CAN reguluje dostępem do wspólnego medium (magistrali) i zapewnia
prawidłową transmisję wiadomości.
Elementy sieci w CAN-Bus mają strukturę
liniową. Pod względem fizycznym elementy
mogą być połączone zarówno przewodami
miedzianymi, jak i światłowodami, radiowo
lub za pomocą innych nośników transmisji.
Wszystkie elementy sieci posiadają takie
same uprawnienia oraz mogą odbierać i
nadawać, gdy magistrala jest wolna.
Poszczególne stacje nie są przy tym
adresowane bezpośrednio. Wiadomość
początkowo jest wysyłana do wszystkich
elementów. Te następnie samoczynnie
sprawdzają znaczenie wiadomości i
przetwarzają ją lub odrzucają.
W celu uniknięcia kolizji na magistrali używa
się przedstawionej na rys. 1 metody o
nazwie CSMA/CD+CR (Carrier Sense
Multiple Access/Collision Detection +
Collision Resolution). Gdy element chce
wysłać wiadomość, najpierw odsłuchuje
wspólne medium. Jeżeli nie jest zajęte przez
inny element, nadawca czeka jeszcze
określony czas, a następnie sprawcza, czy
medium jest nadal wolne i wówczas
rozpoczyna transmisję.

Stacja gotowa

Nie

BUS
wolny?

Czekaj na zwolnienie
BUS

T=T-x
Czekaj określony
czas T

BUS
wolny?

Nie

Tak

Wyślij wiadomość

Rysunek 1: Schemat przebiegu dostępu do
magistrali

Natomiast jeżeli w międzyczasie inna stacja rozpoczęła transmisję danych i w związku z tym
kanał jest zajęty, to następuje odczekanie do zakończenia tej transmisji. Procedura ta nosi
nazwę backoff2 i jest powtarzana tak długo, aż medium będzie wolne również po czasie
oczekiwania. Po każdym powtórzeniu czas oczekiwania skraca się, aby zwiększyć
prawdopodobieństwo, ze kanał jest wolny.

1
2

Elektronik Kompendium
Jörg Roth: WLAN – Einfaches CSMA/CA
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Ponieważ w tej metodzie nie da się w całości wykluczyć kolizji, dla magistrali CAN-Bus
określono również co się stanie, jeżeli dwie stacje jednocześnie rozpoczną nadawanie. Na
wspólnej magistrali przesyłane „0“ jest zawsze dominujące, a „1“ ustępujące. Jeżeli więc
dwie stacje nadają jednocześnie, to przy różnych wiadomościach pierwsza „1“ pierwszej
stacji zostaje nadpisana „0“ drugiej. Ponieważ obie stacje w celu nadawania jednocześnie
również odsłuchują kanał, to pierwsza stacja rozpoznaje, że zamiast własnego „1“ w kanale
występuje „0“ i zatrzymuje transmisję. Druga stacja nie wykrywa błędu i nadaje dalej, dzięki
czemu jej wiadomość zostaje wysłana w całości. W tym czasie pierwsza stacja czeka na
ponowne zwolnienie kanału, aby jeszcze raz wysłać swoją wiadomość.
W CAN-Bus możliwe są prędkości transmisji od 1 Mbit/s przy długości przewodu 40 m. W
przypadku dłuższych przewodów prędkość transmisji zmniejsza się. Rys. 2 przedstawia
relację prędkości transmisji i długości przewodów.
Maksymalna liczba elementów jest teoretycznie
nieograniczona. Jednak w zależności od
Prędkość
Długość
podłączonych komponentów poszczególne systemy
transmisji
przewodu
różnią się liczbą możliwych elementów, przy czym
10 kbits/s
6,7 km
zwykle jest ich 32, 64 lub do 128. System CMC III
20 kbits/s
3,3 km
oferuje możliwość podłączenia do pojedynczej
50 kbits/s
1,3 km
magistrali maks. 32 elementów.
125 kbits/s
530 m
Dzięki różnym mechanizmom kontroli CAN-Bus
250 kbits/s
270 m
cechuje się nie tylko wysoką tolerancją na błędy,
500 kbits/s
130 m
lecz także wysokim poziomem detekcji błędów. To
1 Mbits/s
40 m
sprawia, że system jest bezpieczny i może być
Rysunek 2: Prędkości transmisji i długości
stosowany również w środowiskach obciążonych
przewodów
zakłóceniami.
Źródło: IT-Wissen

Wprawdzie protokół CAN określa dostęp do magistrali i transmisję wiadomości, jednak
sposób implementacji właściwych danych użytkowych jest tutaj niezdefiniowany. Z tego
powodu CMC III używa protokołu CANopen. Dane są w tym protokole podzielone na różne
typy i uporządkowane według ważności. To pozwala na określanie priorytetów wiadomości.
Dzięki temu ważne dane są przesyłane wcześniej i w krytycznych pod względem czasu
aplikacjach są szybciej dostępne dla odbiorcy.
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CMC III
Nowy system CMC III ma budowę podobną do swojego poprzednika. Wnosi wiele
sprawdzonych funkcji i właściwości CMC-TC i jednocześnie eliminuje mniejsze słabe punkty.
System CMC III pracuje z centralną jednostką sterującą PU III (Processing Unit), którą
przedstawia rys. 3. Do niej szeregowo podłączone są czujniki – kolejno jeden za drugim, a
nie gwiaździście poprzez I/O-Unit (moduł wejść/wyjść). Podczas gdy w poprzedniej serii
zawsze pomiędzy czujnikami i PU II musiał być podłączony moduł I/O-Unit, czujniki systemu
CMC III są podłączone bezpośrednio do PU III. Zaoszczędzone w ten sposób miejsce
można wykorzystać do innych instalacji.
Poza zmienionym wyglądem nowy moduł Processing Unit posiada również ulepszone
funkcje. Wygodniejszy jest już pierwszy dostęp do PU III. Użytkownik możne nawiązać
połączenie między komputerem a PU III za pomocą normalnego złącza USB, który – w
przeciwieństwie do interfejsu szeregowego – jest dostępny w prawie wszystkich
(przenośnych) komputerach.
Za pomocą tego połączenia można
wprowadzić pierwsze ustawienia i
skonfigurować PU.
Złącze mini-USB nie jest jedynym
interfejsem USB. Z tyłu znajduje się drugie
złącze, za pomocą którego można
zapisywać dane z PU III na nośniku
zewnętrznym. Poza tym funkcję tę może
również spełniać znajdujące się z przodu
gniazdo kart SD.

Rysunek 3: PDU III

Rittal oferuje dla systemu CMC III szereg różnych czujników. W porównaniu z CMC-TC
zakres wartości pomiarowych, które można rejestrować za pomocą czujników, znacznie się
zwiększył. Poza takimi wartościami jak temperatura, wilgotność powietrza, napięcie,
natężenie, itp., które można było rejestrować za pomocą czujników poprzedniej serii, można
teraz mierzyć także takie wartości jak moc czynna, moc bierna i praca. Poza tym dostępny
jest moduł interfejsowy umożliwiający podłączenie czujników CMC-TC do nowego PU III. W
ten sposób użytkownik może łatwo przejść na nowy system bez konieczności wymiany
istniejących czujników CMC-TC.
Standardowo w PU III są zintegrowane dwa ważne czujniki. Umieszczony w osłonie czołowej
czujnik podczerwieni umożliwia monitorowanie drzwi szafy, natomiast za osłoną znajduje się
czujnik temperatury. Tam czujnik dokonuje pomiarów powietrza otoczenia, które przepływa
przez siatkę przedniej osłony. Dzięki zintegrowaniu tych czujników można zrezygnować z
instalowania w pobliżu Processing Unit zewnętrznych czujników IR i temperatury.
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PU III stanowi centralną jednostkę sterującą tworząc interfejs pomiędzy CMC a
użytkownikiem, względnie CMC a systemami zarządzania wyższego poziomu. Za pomocą
zwykłego złącza sieciowego można CMC zintegrować z siecią firmową, a administratorzy
mogą uzyskiwać dostęp do wbudowanego internetowego interfejsu obsługi ze swoich PC
poprzez adres IP lub nazwę przydzieloną PU. Po wprowadzeniu nazwy użytkownika i hasła
można tutaj odczytywać aktualnie zmierzone wartości i zmieniać ustawienia. Rys. 4
przedstawia nowy internetowy interfejs obsługi z listą kilku czujników. Ostrzeżenie jest
zaznaczone na pomarańczowo, a alarm na czerwono. Dla każdego czujnika można ustawić
wartości graniczne ostrzeżeń i alarmów.
Po zintegrowaniu z Management-Software „RiZone“ firmy Rittal i w połączeniu z SCOM
(System Center Operations Manager) firmy Microsoft, za pomocą CMC możliwe jest
wykrycie stanów krytycznych i automatyczne wdrożenie środków zaradczych bez ingerencji
pracownika IT, co pozwala na uniknięcie całkowitej awarii i utraty danych.

Rysunek 4: Interfejs internetowy
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Interfejs łączący z firmową siecią LAN służy już nie tylko do wymiany danych. Istnieje
możliwość elektrycznego zasilania PU III z sieci LAN przez PoE (Power over Ethernet),
dzięki czemu można zrezygnować z zasilacza. Ponadto z tyłu Processing Unit znajdują dwa
dodatkowe złącza zasilania elektrycznego. Poza standardowym zasilaczem CMC III możliwe
jest również redundantne zasilanie napięciem poprzez złącze zaciskowe. W ten sposób
użytkownik ma szereg różnych możliwości zasilania PU III. Redundancja dodatkowo
zmniejsza prawdopodobieństwo awarii systemu jednocześnie zwiększając bezpieczeństwo.
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Instalacja testowa
Zastosowanie CAN-Bus ma wiele zalet. To nie tylko wysoka odporność magistrali na błędy;
Dzięki wysokiemu poziomowi detekcji błędów nadaje się również do zastosowań w
środowiskach obciążonych zakłóceniami. Podczas gdy okablowanie czujników systemu
CMC-TC miejscami sprawiało duże problemy i mogło wiązać się z wysokimi kosztami
instalacji, to podłączenie czujników do Processing Unit III jest znacznie mniej
skomplikowane.
Aby móc podłączyć czujnik do PU II, najpierw należało podłączyć I/O-Unit do jednego z
czterech wejść. Taki moduł I/O-Unit posiadał cztery wejścia czujników. W ten sposób do
jednego PU II można było podłączyć w sumie 16 czujników.
Rys. 5 przedstawia instalację testową składającą się z 8 szaf. Mają one być monitorowane
przez system CMC-TC. W tym celu w każdej szafie zostaną umieszczone po cztery czujniki.
Łącznie w szeregu szaf będą zainstalowane łącznie 32 czujniki i połączone przez I/O-Units z
PU II.

Rysunek 5: Instalacja testowa z CMC-TC

Tabela 1 zawiera listę wszystkich potrzebnych do zainstalowania komponentów.
Komponent
Processing Unit
I/O-Unit
Czujniki
Kabel łączący

Wymagana liczba
2
8
32
40

Tabela 1: Komponenty instalacji testowej z CMC-TC
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Takie samo środowisko testowe zostanie jeszcze raz wyposażone w system CMC III,
którego budowa została przedstawiona na rys. 6. Z tyłu PU III znajdują się dwa złącza, do
których można podłączyć po 16 czujników. Czujniki są połączone ze sobą w taki sposób, że
powstaje układ szeregowy.

Rysunek 6: Instalacja testowa z CMC III

Tabela 2 zawiera listę wszystkich potrzebnych do instalacji testowej CMC III.
Komponent
Processing Unit
I/O-Unit
Czujniki
Kabel łączący

Wymagana liczba
1
0
32
32

Tabela 2: Komponenty instalacji testowej z CMC III

Porównując obie instalacje testowe można zauważyć kilka różnic. Po pierwsze
przedstawione w tabeli 3 porównanie komponentów ukazuje przewagę systemu CMC III,
ponieważ tutaj potrzeba znacznie mniej urządzeń i kabli połączeniowych.
Komponent
Processing Unit
I/O-Unit
Czujniki
Kabel łączący

Wymagana liczba w CMCTC
2
8
32
40

Wymagana liczba w CMC
III
1
0
32
32

Tabela 3: Porównanie komponentów instalacji testowej CMC-TC i CMC III

Po drugie tabela 2 i tabela 3 ukazują, że wyposażenie szaf w system CMC III jest bardziej
przejrzyste. Mniejsza ilość kabli i urządzeń sprawia, że łatwiej zachować kontrolę nad
poszczególnymi kablami połączeniowymi i uniknąć „plątaniny kabli“.
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CMC Compact

Planowanie

Zbieranie danych

Nowy PU III jest dostępny w dwóch różnych wersjach. Poza wersją standardową z pełnym
zakresem funkcji jest jeszcze wersja „kompaktowa“, która dzięki skromniejszemu
wyposażeniu bardzo dobrze nadaje się do mniejszych systemów monitorowania i do
zastosowań w przemyśle.
Systemy te obejmują niewielką ilość szaf. W części produkcyjnej szafy sterownicze często
stoją nawet pojedynczo. Wyposażenie szaf w obu tych zastosowaniach jest znacznie mniej
bogate, niż w przypadku większych aplikacji IT z wieloma szeregami szaf. Jeżeli w tego typu
instalacji ma zostać zainstalowany system monitorowania, to profil wymagań jest znacznie
mniejszy. Wiele funkcji w mniejszych instalacjach staje się niepotrzebnych, przez co
standardowa wersja CMC III byłaby przewymiarowana.
Natomiast bardzo dobrze nadaje się do mniejszych instalacji CMC III Compact. Po pierwsze
w tej wersji zrezygnowano ze slotu kart SD i interfejsu USB do zapisu danych na nośnikach
zewnętrznych. Po drugie można podłączyć już tylko cztery czujniki CAN-Bus, przy czym
również i w tej wersji czujniki temperatury i IR są zintegrowane z PU III i istnieje możliwość
podłączenia wszystkich dostępnych czujników. Pomimo tej redukcji CMC III Compact nadal
spełnia wymagania większości małych instalacji lub zastosowań z pojedynczymi szafami. W
porównaniu z wersją standardową CMC III, pod względem stosunku ceny do wydajności
CMC III Compact lepiej nadaje się do mniejszych instalacji i aplikacji.
Inteligentne połączenia sieciowe umożliwiają w tym zakresie zastosowań zaprogramowanie
mechanizmów energooszczędnych lub komfortowych. Ponieważ wolnostojące szafy są
często wyposażone we własny system chłodzenia – na przykład w klimatyzatory dachowe
lub naścienne firmy Rittal – CMC III umożliwia ich sterowanie. W ten sposób po otwarciu
drzwi szafy można zatrzymać klimatyzator, aby niepotrzebnie nie zużywał energii.

ERP

Poziom 4: Poziom przedsiębiorstwa

MES

Poziom 3: Poziom zarządzania

SCADA

Poziom 2: Poziom zarządzania (procesami)

PLC

Poziom 1: Poziom sterowania

Sygnały wejść i wyjść

Poziom 1: Poziom terenowy

Produkcja / proces produkcji

Poziom 0: Poziom procesu

Rysunek 7: Piramida automatyzacji
Źródło: Wikipedia
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W osobnych szafach często są zainstalowane PLC (sterowniki programowalne) sterujące
linią produkcyjną. PLC i inne komponenty są najczęściej połączone z systemem zarządzania
wyższego poziomu. Taki system w przedstawionej na rys. 7 piramidzie automatyzacji
stanowi środkowy poziom. Jeżeli teraz umieścić w tej piramidzie system CMC, to PU III jako
jednostka centralna powinna się znaleźć na poziomie sterowania, a czujniki na poziomie
terenowym. Aby możliwe było połączenie CMC III z wyższym poziomem, niezbędny jest
wspólny protokół, który jest obsługiwany przez możliwie jak najwięcej systemów kierowania.
Ponieważ zintegrowany protokół SNMP nie spełnia tego warunku, CMC III dodatkowo
obsługuje OPC (Object Linking and Embedding for Process Control). Ten protokół jest
dostępny niemal w 99 % wszystkich stanowisk dyspozytorskich i umożliwia bezpośrednią
transmisję informacji z CMC do dyspozytorni, bez konieczności zastosowania dodatkowego
systemu.
Większość szaf pojedynczych, które są użytkowane w przemyśle i zawierają PLC lub
podobne urządzenia, nie jest wyposażona w system monitorowania. Duże wzrosty
temperatury w szafie nie są zauważane, aż do awarii komponentów elektrycznych. Ze
względu na to, że doposażenie w system monitorowania w takim środowisku jest jednak
trudne, ponieważ w systemie PLC raczej nie powinno się już wprowadzać żadnych zmian,
CMC III i PU Compact bardzo dobrze nadaje się do tego typu zastosowań. Łatwa instalacja i
komunikacja przez OPC umożliwiają szybką integrację systemu bez przerywania pracy i bez
konieczności całkowitego wyłączenia instalacji lub programu PLC.

Rysunek 8: Montaż na ramie 19"

Rysunek 9: Montaż na ramie szafy

PU III montuje się albo bezpośrednio na ramie szafy (rys. 8), albo na płycie montażowej 19“
(rys. 9).
Nieskomplikowany system wsuwowy pozwala użytkownikowi na zaoszczędzenie czasu przy
montażu. Poza tym nowa technika ułatwia ewentualne prace konserwacyjne i rozbudowę.
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Podsumowanie
Nawet przy dzisiejszym stanie techniki komponenty elektroniczne nadal są podatne na
awarie z powodu wody, ciepła itp. Awaria centrum danych oznacza dla przedsiębiorstwa
duże straty i może pociągać za sobą różne problemy i koszty następstw. Również w
najbliższej przyszłości nie będzie efektywnych środków rozwiązujących ten problem, w
związku z czym centra danych muszą być stale monitorowane.
Bezpiecznym i elastycznym rozwiązaniem jest system Rittal CMC III. Poszczególne czujniki
mierzące „funkcje życiowe“ data center są połączone ze stacją centralną. Ta przetwarza
wartości pomiarowe i jednocześnie stanowi interfejs użytkownika. Gdy wartość pomiarowa
przekroczy określoną wartość graniczną, stacja centralna wysyła wiadomość do technika. W
połączeniu z programem „RiZone“ firmy Rittal i „System Center Operations Manager“ firmy
Microsoft możliwe jest nawet automatyczne wdrożenie środków zaradczych, bez
konieczności ingerencji ze strony technika. Dzięki temu możliwe jest odpowiednio wczesne
uniknięcie awarii i związanej z nią utraty danych.
W porównaniu ze swoim poprzednikiem, CMC-TC, CMC III jest lepszy przede wszystkim pod
względem łatwości okablowania czujników. Stało się ono mniej skomplikowane i zajmuje
mniej miejsca w szafie sterowniczej. Najważniejsze czujniki – temperatury i kontroli dostępu
– są już zintegrowane w PU III nie muszą być instalowane dodatkowo. Zasilanie elektryczne
PU III może odbywać się przez zasilacz CMC, złącze zaciskowe lub przez PoE. W ten
sposób użytkownik ma szereg różnych możliwości zasilania, w tym także zasilania
redundantnego, a przez to zwiększenia odporności na awarię. Dodatkowo łatwy montaż i
interfejs USB do konfiguracji ułatwiają użytkownikowi instalację, uruchomienie i doposażenie.
Wersja Compact czyni system CMC III interesującym również dla małych instalacji lub
zastosowań z pojedynczymi szafami. Ponieważ w tego typu zastosowaniach profil wymagań
odnośnie systemów monitorowania jest znacznie węższy, bardzo dobrze nadaje się do tego
CMC Compact, ponieważ spełnia wymagania przede wszystkim także pod względem
stosunku ceny do wydajności. Za pomocą OPC PU III może łączyć się niemal z każdym
stanowiskiem kierowania, dzięki czemu dane z CMC mogą być udostępniane dla wyższych
poziomów zarządzania. Dzięki temu możliwe jest centralne zarządzanie w szerokim zakresie
wartości, co ułatwia administratorom nadzorowanie i kontrolę.
Nowa generacja sprawdzonego systemu Rittal CMC to system monitorowania, który jest
zgodny nie tylko z wymaganiami branży IT, lecz także z wymaganiami przemysłu. Zaletami
tego systemu są nie tylko elastyczność i bezpieczeństwo, ale także łatwość instalacji i
montażu.
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Wykaz skrótów
CAN

–

Controller Area Network

CMC–TC

–

Computer Multi Control – Top Concept

CSMA/CD

–

Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection

CSMA/CR

–

Carrier Sense Multiple Access / Collision Resolution

I/O–Unit

–

Input/Output-Unit

IP

–

Internet Protocol

ISO

–

International Organization for Standardization

IT

–

Technologia informacyjna

LAN

–

Local Area Network

OPC

–

Object Linking and Embedding for Process Control

OSI

–

Open Systems Interconnection

PC

–

Personal Computer

PoE

–

Power over Ethernet

PU

–

Processing Unit

SCOM

–

System Center Operations Manager

SD

–

Secure Digital

SNMP

–

Simple Network Management Protocol

PLC

–

Programmable Logic Controller

USB

–

Universal Serial Bus
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