


EXAGATE HAKKINDA

Exagate, 2010 yılında Veri Merkezleri'nde ortam izleme ve kontrol çözümleri oluşturmak 
amacıyla bir AR&GE firması olarak kurulmuştur. Günümüzde ortam izleme, güç dağıtım 
üniteleri ve enerji sistemleri yönetimi şeklindeki akıllı ve katma değerli, genel ve isteğe özel 
ısmarlama çözümlerini özellikle Veri Merkezleri, çok şubeli işletmeler ve Telekom & GSM 
altyapılarında yer alan uzak istasyonlar gibi yüksek yoğunluklu ve karmaşık bilişim 
altyapılarına sunmaktadır.
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EXAGATE ÇÖZÜMLERİMİZ

• Ortam İzleme Sistemleri

• Enerji İzleme Sistemleri ve IP PDU’lar

• Akü İzleme Sistemleri

• Modbus ve Ethernet Sensörler

• SMARTPACK Merkezi İzleme ve Enerji 
Yönetim Yazılımı 





Kritik önem taşıyan lokasyonlardaki (Data Center’lar, Sistem Odaları, Saha Kabinleri, Baz 
istasyonları, Kontrol Odaları, ATM’ler ve bunlar gibi dağıtık lokasyonlarda)

✓Ortam sıcaklığı, nem, sıvı kaçağı, hava akışı, hava kalitesi, duman, enerji takibi vb. 
parametrelerin takibi

✓Belirlenen eşik değerlerinin dışına çıkılması durumunda, SMS, E-Mail, Sesli arama, 
Işıklı ve görsel olarak alarmların oluşturulması ve kullanıcıya bildirimi

✓ İzlenilen parametrelerin detaylı analizi ve raporlanması 

Riskini göz önünde tut !

Ortam İzleme Sistemleri nedir ?



Ortam İzleme Ürünlerimiz

SYSGuard 3001• 1 adet dahili sıcaklık nem sensörü
• 16 port harici sensör bağlayabilme
• 16 port kuru kontak girişi
• 4 port röle çıkışı 
• 4 port analog veya sıvı kaçağı kablosu girişi
• SNMP desteği.

SYSGuard 6001• Modüler dizayn
• 124 sensöre kadar genişleyebilme
• 992 girişe kadar kuru kontak desteği
• Röle çıkışları bağlayabilme
• SNMP desteği

SYSGuard 2002• 1 adet dahili sıcaklık nem sensörü
• 4 port harici sensör bağlayabilme
• 4 port kuru kontak girişi
• 2 port röle çıkışı 
• 1 port analog veya sıvı kaçağı kablosu girişi
• SNMP desteği.
• Dahili GSM Modul

• 1 adet dahili sıcaklık nem sensörü
• 4 port harici sensör bağlayabilme
• 4 port kuru kontak girişi
• 2 port röle çıkışı 
• 1 port analog veya sıvı kaçağı kablosu girişi
• SNMP desteği.

SYSGuard 2001

Ana Ünitelerimiz



Exagate sensörleri vasıtası ile kritik lokasyonlarınızdaki parametreleri kullanıcı arayüzü üzerinden 
izleyebilir ve raporlayabilirsiniz.

• Sıcaklık
• Nem
• Su Kaçağı
• Duman
• Hava Akışı
• Hava Basıncı
• Hareket Algılama
• Enerji takibi
• Kapı giriş/çıkış
• IP Kamera

Ortam İzleme Ürünlerimiz
Sensörlerimiz



Exagate, izlemek istediğiniz lokasyonda bulunan 3.parti cihazlarınız ile entegre olabilmekte, bu cihazlardan bilgi alabilmekte ve bu sayede

alarm üretmekte ve detaylı raporlama yapabilmektedir.

Ortam İzleme Ürünlerimiz
3.Parti cihazlar ile entegrasyon



Türkiye İş Bankası A.Ş. ’ne ait İstanbul’da çeşitli lokasyonlarda konumlandırılmış 5 adet merkezi bilgi işlem 

odası SysGuard 6001 cihazları tarafından izlenmektedir.

Banka Datacenter’ları İzlenmesi





TV Verici İstasyon İzlenmesi



 IP PDU 

 BASİC PDU

 LİNYE İZLEME



Enerji tüketimi Veri Merkezleri’ nin ve Uzak 
İstasyonlar’ ın en önemli sorunudur. İyi bir şekilde 
izlenmeli ve yönetilmelidir. Sonuç olarak doğru 
enerji bütçelerini tespit edebilir ve enerji 
maliyetlerini düşürebilirsiniz. Exagate bu konunun 
öneminin bilincinde olarak POWERGUARD IP PDU 
akıllı güç dağıtım üniteleri ile SMARTPACK Merkezi 
Yönetim Yazılımı çözümünü sunmakta ve aşağıdaki 
kritik parametreleri izlemenize ve yönetmenizi 
imkan sağlamaktadır.

• Kabinet Enerji Temini
• Enerji Kullanımı Verimliliği (PUE)
• Enerji Tüketimi
• Karbon Ayak İzi
• Enerji Maliyetleri
• UPS Yükü

Enerji İzleme Sistemleri neden gereklidir ?

Sıcaklık

Giriş-
çıkışlar

Power Usage Effectiveness!

Nem

Hava  
akışı

Hava
basıncı

Klimalar

Güç  
tüketimi

PUE

Karbon  
ayak izi

Ortam İzleme

= Uptime!

= Enerji tasarrufu!

= Green IT!

= $$$

Toplam güç tüketiminin  

IT güç tüketimine oranı

ENERJİ  

İZLEME

ORTAM  

İZLEME



IP Tabanlı Akıllı Güç Dağıtım Ünitesi – Power Distribution Unit

• +/- %1 ölçümhassasiyeti
• Boyut avantajı, 56cm X 56cmkesit
• V, A, kW, kVA, kVAR, kWh, f, güç faktörü  izleme
• Tek faz , üç faz ve C13, C19 priz seçenekleri
• Cascadeözelliği
• Gömülü Linux
• 1 yıl üzeri dahili arşiv

• Hot Swap özelliği: Enerji kesilmeden ve  cihaz yerinden sökülmeden kontrol  ünitesinin değiştirilebilmesi
• IP üzerinden izleme
• Mobil cihazuyumluluk
• SNMP üzerinden entegrasyon imkanı
• Smartpackyazılımı ile PUEraporlama



Basic Güç Dağıtım Ünitesi – Power Distribution Unit

• Boyut avantajı, 56cm X 56cmkesit
• V, A, kW, kVA, kVAR, kWh, f, güç faktörü  izleme
• C13, C19 soket alternatifleri ,  Ampermetre veya Ampermetre göstergeli model seçenekleri



Neden ExagatePDU?

• %100 Yerli Sermaye

• Yerli Üretim & YurtiçiStok

• %100 Türk Malı

• Türk Mühendisler & Yazılımcılar

• TürkçeDestek

• Yerinde &UzaktanServis



Linye İzleme Sistemi Ürünlerimiz

Ana Ünite ve Akım Trafoları

• Tek Ana ünite ile 42 hattı izleyebilme

• 4 kuru kontak girişi 2 röle çıkışı

• 50A, 100A, 200A akım trafosu opsiyonları

• Monofaz ve üçfaz opsiyonları

• KWh tüketim değerleri raporlaması

Şerit akım trafoları

Her bir şerit akım trafosu 21 adet sabit akım trafosu 

barındırmaktadır class 0.5 hassasiyetinde ölçüm 

yapabilmektedir.

Sabit akım trafoları

Sabit akım trafolarıyla daha uygun bütçeli 

çözümler elde edilebilmektedir.

Ayrılabilir akım trafosu

Ayrılabilir akım trafoları sayesinde Enerji kesintisi yapılmadan, 

çalışan sistem üzerinde montaj ve kurulum kolaylığı 

sağlanmaktadır.



Enerji Grafikleri

Exagate ve Ortam İzleme – Özgün Yazılımlar



SmartPack 4.0



• Geriye dönük raporlama

• Birden farklı konumdan veri elde edebilme

• Elektrik sarfiyatını fatura edebilme

• Sunucuların ortam durumlarını izleme



SMARTPACK PUE DASHBOARD Data Center energy & power

management

Monitor your realtime

Power Usage Efficiency

Select  

location

Monitor  

realtime PUE

Monitor via chartRealtime alarms

Green intelligent energy

with lower costs





Neden Exagate Akü İzleme Sistemleri?
Aküler candır. Canınıza kıymet verin!

• Exagate Akü İzleme sistemleri ile;

• Şarj deşarj durumu, 

• Arıza durumu, 

• İç direnç, 

• Sıcaklık

• Voltaj

• Akım değerlerinin takibini sağlayabilirsiniz.

• Tüm bu bilgiler ışığında;

• Akü şarj dengeleme fonksiyonu ile tüm akülerinizin aynı doluluk 
oranlarında olmasını sağlayabilirsiniz. Bu sayede akü ömrünü 
uzatabilirsiniz.



Akü Problemleri Sonuç

Akü sıcaklığının fazla olması Batarya ömrünü kısaltır

Fazla şarj etmek Akü şişmesi, akü sızıntısı

Az şart etmek Pil kapasitesinin düşmesine sebep olur, akünün sağlık 
durumunu etkiler

Gerçek gerilim değerinden %5 fark olması Akü ömrünün yarı yarıya azalması

Akü kısa devre Akünün patlaması

Akü iç direnci sorunları Kullanılamaz haline gelmesi

Aküler candır. Canınıza kıymet verin!

Akü İzleme Sistemleri neden gereklidir ?





Exagate Modbus ve Ethernet Sensörler
Modbus ve Ethernet çıkışlı sensörlerimizin ar-ge süreci tamamlanmış ve yeni ürün grubumuz üretim bandımızda yerini almıştır.

Exagate , Modbus ve Ethernet çıkışlı sensörlerimiz ile; 

Basit isteklere ( takip edilmesi istenen değerler ) kolayca çözüm sağlanabilir.

• Dünya standartlarındaki otomasyon sistemlerine entegre olabilecek yapıdadır ve bir çok sensör tipi mevcuttur.

• 9-36V aralığında çalışmaktadır.

• Üzerinde renkli LCD bulunmaktadır.

• Ethernet sensörlerimiz SNMP ve TCP / Modbus çıkışlıdır ve MQTT protokollerini desteklemektedir.

• Tüm sensörlerin kullanıcı arayüzleri mevcuttur.

• Takip edilmesi istenen değerler örneğin sıcaklık-nem, su kaçağı vb. değerler ethernet sensör yapısı ile çözüme kavuşturulabilir.

• Herhangi bir 3.parti yazılıma ve IOT platformuna entegre olabileceği gibi, kendi arayüzü üzerinden de takibi sağlanabilir.  

• Üzerinde renkli LCD bulunmaktadır.

• POE standardı ile çalışmaktadır.

Modbus Sensörler

Ethernet Sensörler





ÖRNEK PROJELER

Bu zamana kadar anlatmış olduğum tüm sistemler bireysel olarak değerlendirilebilir veya tüm ürünler bir araya getirilerek müşteriye komple bir 
çözüm sunulabilir.

Yapmış olduğumuz bazı örnek uygulamalar;



CAN ÖZDİLEK

AYKUT AKKÜLAH
GÖKAY ARAL


