Sistema de monitoramento
wireless inovador
Pa

%UR

Temperatura

Umidade

Ambientes com obstáculos

Fluxo de Ar

Pressão
Diferencial

CO2

Dióxido
de Carbono

www.rigorautomacao.com.br

Notion Pro - Sistema de Monitoramento Wireless
O Notion Pro oferece sistema de monitoramento wireless totalmente confiável e flexível que incorpora avanços no monitoramento ambiental que apenas o design e
fabricação do IMC Group Ltd possui. O sistema utiliza tecnologia de rádio para flexibilidade e sensores de alta qualidade para leituras precisas. O software inovador
fornece coleta de dados 24/7 para trilhas de auditoria e notificação de alarme imediato. O Notion Pro permite que os usuários monitorem uma infinidade de tipos de
medição dentro de edifícios e temperaturas de um sistema, que pode ser facilmente expandido à medida que os requisitos das organizações crescem ou mudam. Os
tipos de medição incluem; temperatura, umidade, pressão diferencial, CO2 e fluxo de ar.

Sistema 24/7 de alarme em tempo real
Monitoramento contínuo wireless que reduz checagens
manuais
•
Flexibilidade para expansão de sistemas
•
Alcance via radio de 300+ metros*
•
Propriedade de dados
•
Barterias trocáveis pelo usuário
•
Basta adicionar monitoramento de transporte fechado•
aquisição de dados em loop
* em terreno aberto. Você sempre deve pedir um teste de
intensidade do sinal ao comprar qualquer sistemas via
rádio (especialmente em áreas com múltiplas obstruções).
•
•

Sempre peça um
teste de força de
sinal de longo
alcance.
Nós podemos provar que
não temos concorrência.

Criando seu sistema
Receptor de rede
O Receptor de Rede é parte essencial do sistema Notion Pro. Ele foi
projetado para coletar dados de vários transmissores de rádio em um
local e comunicar esses dados de volta a base de dados SQL.

•
•
•
•

• Comunicação constante com banco de dados SQL
• Indicação clara em LED para alarme (vermelho), potência (verde)
e comunicações (amarelo)
• Backup de bateria de bordo que dura até 5 dias
• Memória de backup a bordo que dura pelo menos 5 dias para até
50 sensores

Grande variedade de tipos de medição em
um sistema
Transmissores via rádio
Os transmissores IceSpy Notion Pro foram projetados para oferecer ampla gama de medições para fornecer aos usuários um sistema
flexível e facilmente expandido à medida que as necessidades mudam e crescem. Os dados são transmitidos de forma sem fio para o
Notion Pro Network Receiver para coleta imediata de dados em tempo real.

Temperatura

• Temperatura de operação varia de -30 ° C a + 50 ° C (maior com sonda externa)
• Sensores de alta precisão
• Vasta gama de sensores para vários tipos de medição
• Bateria facilmente acessível para substituição pelo usuário quando necessário (vida útil aproximada 2
anos mais)
• Rádio de baixa potência para transmissão de longa distância atingindo 300+ metros em terreno aberto

IceSpy Notion Pro
Sensores multiuso

IceSpy Notion Pro
sensores UR/T

Sensores analógicos multifuncionais
flexíveis e confiáveis para monitorar
vários tipos de medição, como CO2,
fluxo de ar e pressão diferencial.

Sensores flexíveis e confiáveis de
temperatura e umidade projetados
para fornecer medições para
múltiplas aplicações. Faixa de
temperatura interna -30 ° C a + 50 °
C.
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IceSpy Notion Pro sensores de temperatura
CO2

A série Notion Pro de unidades de sensor de temperatura possui uma faixa interna de
temperatura de operação de -30 ° C a + 50 ° C (maior com sonda externa). Veja abaixo as
opções da sonda.

Dióxido de
Carbono

Sondas para medições precisas
Nossas sondas de alta precisão disponíveis com os transmissores Notion Pro são ideais para múltiplos aplicativos relacionados à temperatura.
Sonda

Faixa de temperatura

IN -TH150 (1.5m Cable) – Sonda de termistor externa

-40°C a +100°C

IN-TH300 (3m Cabo) – Sonda de termistor externa

-40°C a +100°C

IN-PT143 (3m ou 5m Cabo) – sonda PT100

-100°C a +200°C

IN-PT145 (3m ou 5m Cabo) – sonda PT100

-100°C a +200°C

IN-THC03 – Sonda termopar tipo T

-200°C a +350°C

BLK100 – Bloco simulador 100ML

-40°C a + 100°C

BLK200 – Bloco simulador 200ML

-40°C a + 100°C

IN-DC001 – Interruptor de porta

N/A

Se você tiver requisitos fora do intervalo acima, não hesite em contactar-nos, pois certamente teremos uma solução para você.

Seus complementos opcionais
Módulo SMS
Os alarmes 24/7 via mensagem de
texto para quando for acionado
alarme é crucial. Os grupos de
alarmes podem ser configurados
para que sejam dirigidos a pessoas
específicas, em dias específicos
com horários.
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Módulo ARB
Fornece funcionalidade
adicional; alarmes, RFID
(para preenchimento de
dados) e interface Bluetooth
para PC de mão MM7000.
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• Notificação de alarme 24/7
• Alarme visual instantâneo na unidade via display OLED
• Conectividade RFID para preenchimento rápido de dados
• Conectividade Bluetooth para integração com o termômetro portátil
IMC MM7000
• Permite que as operadoras vejam alarmes em áreas remotas
falhas

• Fornece alarmes de texto SMS em tempo real para alertas sem
horário
• Fornece aviso prévio via mensagem de texto para estoque
seguro
• Módulo GSM a bordo 2G / 3G
• Visualização OLED para a intensidade do sinal e status da
mensagem de alarme
• Backup de bateria a bordo por 24 horas para permitir o envio
de SMS durante falhas de energia
Up

Auto discador
O add-on do auto discador usa
uma linha telefônica padrão para
chamar números préprogramados para alertar para
falhas de energia ou violação
ambiental.
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• Envia automaticamente chamadas para o número préprogramado
• Aviso rápido e confiável
• Alimentado de forma independente para alertar sobre
falha de energia
• Baixa manutenção e fácil de conectar aos painéis de
controle de alarme

O Notion Pro Echo Repeater é um
complemento opcional usado para
ampliar a faixa de rádio do sistema para
as áreas de difícil acesso. Ele foi
projetado para encaminhar dados entre
os transmissores Notion Pro e o
Network Receiver.

O termômetro de mão MM7000
possui scanner de código de
barras integrado e recursos
Bluetooth e pode ser usado em
conjunto com a unidade Notion
Pro ARB.
• Registra dados automaticamente usando a
comunicação Bluetooth para reduzir erros
manuais
• Registra até 1000 registros de temperatura
marcados com data e hora

Estenda o seu alcance de rádio
Echo Repeater

MM7000 Termômetro
de mão

Wireless
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• Estende a faixa de rádio em 300 metros em terreno aberto
• Suprimento de backup de 3 dias para operação contínua em caso de
falha de energia
• Sistema para monitoramento completo da temperatura da cadeia de
frio
• Memória do transmissor de 1 ou 4 dias
• Faixa de temperatura de -30 ° C a + 50 ° C

• Aquisição de dados sem fio em circuito fechado usando o
novo sistema de transporte
• Recuperar dados automáticos no ponto de entrega (sem a
necessidade de interação manual) para um banco de dados
central
• Pode ser usado em conjunto com Módulo SMS e Módulo ARB
para notificações de alarme adicionais
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Dados nas pontas dos seus dedos
Notion Pro Software
A plataforma de software Notion permite aos usuários acessar dados 24/7, com notificações de alarme imediato via e-mail ou SMS independentes.
O software Notion pode ser montado em uma variedade de plataformas a partir de computadores autônomos, intranets internas ou nuvem
hospedada. Os dados podem ser visualizados em vários dispositivos a partir de PC padrão para dispositivos móveis.
Cada usuário pode personalizar sua página inicial exclusiva para exibir informações que só podem ser relevantes para eles ou seu departamento.
Isso permite aos usuários obter uma visão muito mais abrangente dos dados dos sensores departamentais em tempo real com acesso imediato aos
relatórios prontos para auditoria e notificações de alarme instantâneas.
• Ver, compartilhar e interagir com dados ao
vivo e alarmes de qualquer lugar do mundo
24/7
• Adequado para organizações de usuários
únicos ou múltiplos
• Compartilhe dados com colegas com níveis
de permissão definidos pelo usuário
• Fácil de instalar, usar, gerenciar e atualizar
• Dados carimbados na data e hora
• Acesso fácil e imediato aos dados históricos
• Relatórios automatizados diretamente ao
formato PDF em horários definidos pelo
usuário entregues por email
• Variedade de notificações de alarme de email para SMS
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Dados gráficos

Relatórios agendados

Visão geral principal

Vista gráfica Temperatura + porta

www.rigorautomacao.com.br
contato@rigorautomacao.com.br

FM 535767

Outra solução IMC Group Ltd.

