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Hanwell
Monitoramento ambiental e controle
profissional na ponta de seus dedos

Monitoramento inteligente e soluções para controle:
Edifícios | Transporte | Externo/Remoto

www.rigorautomacao.com.br

Delegue seu monitoramento
ambiental para a Hanwell
Hanwell é uma marca bem estabelecida com reputação, desendo e
sistema mais confiável, durável e flexível no mercado industrial. Além
de ser projetado para oferecer aos clientes uma solução total para os
requisitos atuais de monitoramento e controle ambiental, nossos
sistemas têm a capacidade de crescer junto com uma organização que
oferece uma solução única para o futuro de monitoramento.
A tabela abaixo ilustra a gama completa de formatos de monitoramento Hanwell e as capacidades do
produto dentro de um processo de monitoramento, desde a medição do parâmetro necessário até a
geração da ação potencial necessária. Os sistemas Hanwell foram projetados especificamente para
atender a uma grande variedade de necessidades com diferentes recursos de produtos porque
entendemos que, embora os princípios de monitoramento sejam semelhantes, todos os edifícios,
recursos e orçamentos são diferentes.

5 passos do processo de monitoramento

Hanwells gama completa de opções de formato:
Indicador

Data Logger

1 Parâmetro de medição
2 Exibição de dados
3 Log/Dados de Transmissão
4 Agrupamento / Relatórios de Dados
5 Gerar ação

Vantagens do monitoramento com a Hanwell
• Ampla gama de opções de parâmetros de produtos que incluem; temperatura, umidade, energia,
pressão, CO2 e muito mais
Hanwell oferece uma infinidade de soluções de monitoramento de aplicativos únicos a múltiplos
aplicativos em vários sites
• Alcance de rádio comprovado de 3 km em terreno aberto
• Hardware confiável, preciso e durável para soluções de monitoramento de longo prazo
• Ferramentas abrangentes de relatórios e análises de software
• Sistemas totalmente validados disponíveis para atender a conformidade regulamentar rigorosa
• Bateria de longa duração e permutável pelo usuário
• Soluções completas de sistema de monitoramento e controle ambiental em circuito fechado
• Sistema de prova do futuro com opções flexíveis de hardware e software

Radio/GPRS

Radio/Controle

Onda de rádio - Adeus a suas checagens manuais
A tecnologia de rádio Hanwell fornece aos usuários um sistema confiável e durável que
pode abranger um alcance de 3 km em terreno aberto. O sistema é econômico e fácil de
instalar devido ao seu formato sem fio. A estação base é capaz de receber até 253
transmissões de sensores e fornece aos usuários uma solução ideal para o
monitoramento abrangente.
A menos que as necessidades de monitoramento estejam isoladas (onde uma opção do
registrador de dados seria a solução mais econômica), o formato do sistema mais lógico é
o rádio. O monitoramento de rádio elimina as verificações do manual do usuário e envia
dados relevantes e alertas para um PC ou rede local para ação imediata. Outros locais
monitorados por rádio Hanwell podem alimentar dados em uma rede de organizações
para uma solução de monitoramento de vários locais.

Típica aplicação industrial
Aplicação

Produto

Monitore e gere alarmes para níveis de temperatura e umidade dentro de armazéns,
câmaras de estabilidade, salas de servidores, frigoríficos, freezers, laboratórios e
muitas outras áreas críticas.

RL4106-434.075 com sonda RH/T interna
RL4114-434.075 para uso combinado com sonda RH/T externa
RL4115-434.075 para uso com sondas RH/T individuais externas

Monitorar e gerar alarmes para níveis de temperatura dentro de armazéns, câmaras de
estabilidade, salas de servidores, frigoríficos, freezers e muitas outras áreas críticas.

RL4001-434.075 para sondas externas
RL4007-434.075 com sonda interna

RL4001-434.075 para sondas externas RL4007-434.075 com sonda interna

RL5405-434.075

Monitore e gere alarmes para pressão, fluxo, nível, NH3 e muitos outros
parâmetros.

RL5001-434.075 para uso com sensores padrão da indústria

Monitore e gere alarmes para temperaturas dentro dos fornos

RL5002-434.075 para PT100, termistor e termopares

Monitore e gere alarmes para temperaturas dentro de tanques de água (legionella)

RL4001-434.075 sondas padrão e personalizadas disponíveis

Monitorar e analisar o consumo de energia em ambientes internos e acidentados

RL4601-MRC-434.075 e sensor de corrente de fixação J091

Monitore a temperatura e a umidade exteriores

ML4109-434.075

Detectar e gerar alarmes para inundações e vazamentos que ocorrem em
ambientes fechados (por exemplo, salas de servidores)

RL4805-434.075 e V053 cabo de detecção de água

Monitorar e gerar alarmes para o excesso do sensor de calha e requisitos de
manutenção

RL4504-434.075 inclui sensor de calha

Monitoramento e controle completo em
circuito fechado
Os sistemas sem fio Hanwell podem ir além do simples
monitoramento com a capacidade única de integrar a
funcionalidade de controle no sistema.
A capacidade de monitorar e controlar ambientes nos
diferencia de outros provedores de sistemas de monitoramento
sem fio.
Nossas soluções de monitoramento e controle em circuito
fechado podem ser alcançadas de várias maneiras que atendem
às necessidades de nossos clientes. A maneira mais simples é
usar o relé Hanwell MS1000 de cartões analógicos para se
conectar diretamente a um sistema BMS.
O sistema MS1000 é ideal quando um pequeno número de
leituras de sensores precisa ser conectado a um sistema BMS,
para sistemas maiores com muitos pontos de sensores estão
disponíveis as seguintes opções:
• Receptor de rádio local com saída Modbus RTU
• Servidor OPC (software para comunicação de software)
• Serviço Modbus TCP
Os sensores sem fio Hanwell também podem ser
conectados aos sistemas SCADA padrão da indústria
usando OPC ou Modbus.

O esquema abaixo detalha como um sistema pode ser usado para controle autônomo
1.

2.
Receptor

3.
MS1000

Database

PC

CR2

1. Transmissor registra e envia dados para CR2.
2. Se um sensor tiver violado uma configuração predeterminada, o CR2 envia um comando ao MS1000
para restaurar as condições.
3. Os dados são armazenados em uma rede local e podem ser acessados por vários servidores, se
necessário. Vários usuários podem acessar o site por meio de seu PC / servidor local.

O esquema abaixo detalha como um sistema pode ser conectado em um BMS local
1.

2.

BMS
Recebedor

CR2

3.
Database

PC

1. Transmissor registra e envia dados para CR2.
2. Se um sensor ultrapassou uma configuração predeterminada, o CR2 envia um comando ao BMS para restaurar as condições.
3. Os dados são armazenados em uma rede local e podem ser acessados por vários servidores, se necessário. Vários usuários
podem acessar o site por meio de seu PC / servidor local.

Criando
ambientes críticos
Synergy é a plataforma de software que reúne todo o hardware da Hanwell e leva a exibição de dados de monitoramento ambiental para outro nível.
Todos os transmissores são configurados através da Synergy e todos os dados são gravados no banco de dados Synergy. A coleta completa de dados
com gráficos interativos, tabelas e visualizações de planos permite aos usuários cortar dados históricos de várias maneiras para análises avançadas,
bem como configurar alarmes e reportar alarmes gerados. Os níveis de acesso do usuário Synergy podem ser gerenciados por meio de grupos
personalizáveis. Gerenciar dados ambientais nunca foi tão facilmente acessível a tantos - qualquer e sempre que você precisar - de onde quer que
esteja.

O que você precisar

Sempre que você precisar

Wherever you are

• Acesso único ou multi-usuário para
necessidades de monitoramento pequenas,
médias ou grandes
• Compartilhe dados com usuários e aloque
permissões para vários grupos de dados onde
necessário
• Coleta de dados e exibição de mais parâmetros
ambientais do que qualquer outro produto no
mercado
• Exibir visão geral rápida de sites e / ou grupos
de sensores especificados
por usuários individuais
• Acesse gráficos interativos,
tabelas e vistas de plano para
análise detalhada de dados

• Ver dados em tempo real 24/7
• Notificação de alarme do sistema, e-mail e
SMS imediato para pessoal definido pelo usuário
• Gerar relatórios automatizados ou acessar
dados de forma imediata e fácil através do
sistema

• Acesse informações críticas em seu PC local,
via intranet ou rede da empresa e pela internet
• Veja e interaja com dados e configurações de
qualquer lugar do mundo usando formatos
baseados em navegador comercialmente
disponíveis, e. Firefox ou IE

O E-alarm complementar opcional fornece notificação por email dos alarmes. O alarme opcional de SMS adicional fornece notificação por SMS de alarmes. Para
usuários validados, o RadioLog8 está disponível.
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Contate-nos
Rigor Validação e Automação Ltda
www.rigorautomacao.com.br
contato@rigorautomacao.com.br
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