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ISE NSE
Desenvolvido a partir da gama Hanwell existente de produtos de registro via rádio, o iSense é uma unidade autônoma
inovadora que permite o monitoramento remoto de diversos parâmetros através da tecnologia GPRS sem fio.
Locais que anteriormente pareciam inacessíveis, incluindo edifícios, máquinas, infra-estrutura ou veículos, agora podem ser
acessados e monitorados de forma fácil.
Uma série de sensores diferentes podem ser conectados ao iSense para monitorar parâmetros como energia, temperatura,
pressão, estresse estrutural e muito mais.
Esta informação em tempo real é então transmitida via GPRS para um banco de dados central e pode ser acessada
imediatamente em um PC para visualização, gravação e avaliação. Esta faixa foi projetada para cumprir as diretrizes RoHS e
WEEE EU e traz a marca CE.

Características

Benefícios

• Completamente autônomo (bateria manejável)
• Monitoramento marcado com data e hora
• Até cinco anos de vida útil da bateria
• Aumento da taxa de transmissão no evento
• Opções de configuração remota
• Dados armazenados em memória não volátil
• Todos os dados recuperados no caso de problemas
temporários de cobertura GPRS
• Informações de perfil de viagem fáceis de entender
• Funciona com gama de famílias de sensores

• Tecnologia GPRS
• Design não intrusivo
• Fácil instalação
• Ampla gama de parâmetros de monitoramento
disponíveis
• Opções de configuração individuais
• Sistema de fácil gerenciamento de leitura
• Análise abrangente e histórico de dados
• Até cinco anos de vida útil da bateria

Formato
Data Logger
Transmissor via rádio

Data Logger Funções
Compatibilidade de rede: Para uso em GSM/
GPRS redes em 850MHz a 1900MHz (Quad
Band) Conexão Aérea: Soquet SMA
Tipo Aéreo: Atarrachado ângulo reto / direito
e montagem remota no cabo de 2mtrs
Alimentação: 5 x 1.5V Bateria alcalina C /ou
opcional 12V DC - Conexão 2.1mm DC Jack
Durabilidade da bateria: Até 2 anos
Software Incluso: Instalar disco
Acessóries: G204 – 1.5v bateria alcalina C G116
– DC alimentação
G117 – UK cabo de alimentação
G118 – EU cabo de alimentação
G122 – US cabo de alimentação
Este produto pode ser calibrado para suas
especificações, entre em contato para mais
detalhes.
N.B Faixa de operação do instrumento -20°C a
+60°C em ambiente não condensado com UR.
Aviso legal
As informações ou o produto podem ser
alterados sem aviso prévio.

GPRS
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Monitoramento Ar-livre/
Remoto
Cada unidade iSense tem hardware de grande duração solução de monitoramento externo
ou remoto e os sensores mais precisos no mercado. Os dados são transmitidos via GPRS para
uma rede local através de formatos de coleta de DMZ, mantendo um registro de dados
históricos para fins de conformidade regulamentar.
Aplicação: caminhão
Temperatura
Aplicação: Tanque de óleo
Pressão e nível
Application: Truck
Temperature

Application: Oil tank
Pressure and level

Aplicaçõ: Pontes

Application: Bridge
Shock and vibration

Application: Hospital
Fridge/freezer

Application: School
Energy

Vibração e impactos

GPRS – IP Address
secure access via DMZ
(demilitarised zone)

Aplicação: Hospitais
Geladeira/Freezer
Aplicação: Escolas
Energia

GPRS – endereço IP
Acesso seguro via DMZ
(Zona delimitada)

A imagem acima mostra como o iSense é comumente utilizado

Especificação do Instrumento
Dimensões: 100 x 100 x 60 mm
Peso: 600 gramas
Alimentação: Trocável pelo usuário 2 x pacote de bateria alcalina ‘D’.
Durabilidade da bateria: Até 5 anos (Com base em uma mensagem
por dia, por exemplo, contagem de pulsos de 30 minutos e sem
eventos ativados)
Material da carcaça: ABS & PC
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Configurações
descomplicadas

Funções Data Logger

• Fácil instalação de software
• Recursos de limpeza de configuração
• Facilmente integrado no sistema de monitoramento

IS:

Hanwell existente
A captura de tela (à direita) é um exemplo dos recursos de
configuração disponíveis para o usuário.

Recuperação de
dados direta
• Acesso imediato a dados gráficos
• Data e hora específica
• Evidência visual e estatística clara das condições
ambientais do iSense
Estas capturas de tela mostram resultados típicos para
dados de transmissão do iSense para temperatura e
umidade (acima) e energia (direita).

Os números de peça para a gama de produtos
iSense são construídos em quatro partes da
seguinte forma:

C1

C2

C3

PS

Onde
C1 = código para sensor no canal 1
C2 = código para sensor no canal 2
(00 = canal não utilizado)
C3 = código para sensor no canal 3
(00 = canal não utilizado)
PS = opção de alimentação
As opções de canais atualmente disponíveis
incluem:
•
•
•
•
•

Temperatura
Umidade
Voltagem
Corrente
Contagem de pulso

Nem todas as combinações são possíveis;
Verifique com a fábrica antes de fazer o pedido.
Para os parâmetros não listados, entre em
contato com nossa equipe de vendas em
contato@rigorautomacao.com.br (19) 4042-6010.
Cada unidade iSense requer um contrato de
cartão SIM válido e uma cobertura de rede
adequada no local pretendido.
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Monitoramento inteligente e soluções para controle em:
Edifícios | Trânsito | Exterior / Remoto
Contato para mais informações sobre como utilizar nossos produtos à sua aplicação.
Rigor Validação e Automação - Rua Frei Manoel da Ressurreição, 1486 Sala 13 - Vila Nova, Campinas - SP, 13073-221 Tel: (19) 4042-6010
www.rigorautomacao.com.br contato@rigorautomacao.com.br

