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NETIO – zásuvky s ovládáním přes internet

Na první pohled vypadá NETIO -230B, 
novinka od společnosti Koukaam, jako stan-
dardní prodlužovací kabel se čtyřmi zásuv-
kami. Ve skutečnosti jde o sofistikované síťo-
vé zařízení, které umožňuje prostřednictvím 
počítačové sítě vzdáleně ovládat napájení ex-
terních zařízení připojených na čtyři výstupy 
s napětím 230 V. K ovládání není třeba insta-
lovat žádný speciální software, přístup z lo-
kální sítě či internetu je možný přes webo-
vé prohlížeče Microsoft Internet Explorer, 
Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome aj.

Spínání výstupů je možné ovládat vzdá-
leně přes internet, interním časovačem, popř. 
přímo tlačítky na předním panelu, kde se na-
chází také indikace stavu LED každého vý-
stupu. NETIO-230B dále umožňuje přes roz-
hraní Telnet nebo prostřednictvím příkazů 
CGI snadnou integraci do větších systémů. 
Zařízení tak lze ovládat např. automatickými 
externími skripty.

NETIO-230B je vybavené funkcí watch-
dog, takže umí hlídat stav jednotlivých síťo-
vých zařízení a v případě jejich „zamrznutí“ 
je dokáže automaticky restartovat (rebooto-

vat) a znovu uvést do chodu. V případě chyby 
pak není nutné ke každému zařízení vyjíždět 
jen kvůli stisknutí tlačítka restart. Díky Ne-
tiu jsou síťová zařízení jednoduše pod vzdá-
lenou kontrolou.

„Netio je ideálním pomocníkem nejen pro 
specialisty v oblasti IT a správce serverů, kte-
rým umožní vzdálené automatické i ruční re-
startování zaseknutých serverů a jiných prv-
ků síťové infrastruktury. Své uplatnění najde 
stejně dobře i v domácnostech, kde se použí-

vá ke vzdálenému ovládání různých spotře-
bičů, routerů, osvětlení nebo třeba i k péči 
o akvária s volitelným nastavením jejich re-
žimu,“ říká Lubomír Kadaně ze společnos-
ti Koukaam.

Mezi další vlastnosti a funkce Netia-230B 
patří bezpečný design proti úrazu elektrickým 
proudem, použití nehořlavých materiálů, pod-
pora protokolů HTTP, SMTP, SNTP, DHCP, 
DNS a Telnet, možnost zabezpečeného při-
hlášení šifrovaným heslem, uživatelské účty 
s různou úrovní oprávnění, časové ovládání, 
nastavení výchozího stavu výstupů, upozor-
ňování e-mailem atd.

„V rámci zabezpečovacích systémů je 
možné kombinovat a propojit NETIO-230B 
i s dalšími prvky IP-zabezpečení, např. se 
síťovým nahrávacím zařízením IPCorder, 
a pomocí pravidel nastavit a zajistit cho-
vání zabezpečovacího systému v závislos-
ti na různých událostech,“ dodává Lubomír 
Kadaně.

Další informace na:
http://www.koukaam.se
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Multifunkční
revizní přístroj 

• Široké spektrum měřicích  
funkcí

• Jednoduché, rychlé  
a intuitivní měření

• Rychlá odezva při práci
• Snadný přístup 

k naměřeným hodnotám
• A mnoho dalších výhod...

Akce -Zurich Normal 17b 

Neodolali jsme...A Vy?

Nyní k přístroji 50m sada pro
měření uzemnění ZDARMAZDARMA
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