
Kwaliteitstrillingsmetingen - Snelheid en Acceleratie 

I-DNA™ metingen voor detectie van lager- en tandwielfouten

Single en triax metingen

Heb controle over meerdere sensoren met een druk op de knop

Robuust industrieel design

Supported door het cloud-based I-see ™ platform

Gemeenschappelijke database/tools voor draagbare en draadloze

monitoring

Quality portable data collection with
the convenience and safety of wireless 
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OMSCHRIJVING

Het populaire Wi-care™ product is nu beschikbaar voor draadloze data
collectie. 

VOORDELEN



Single axis

Vibration & Temperature

±25 to ±50 g peak

1 Hz to 10 kHz

±1 °C

80 kHz

Up to 32,000 point

Up to 16,000 lines

5000 g peak

65 x 65 x 59 mm / 185 g

Solvent ResistentPolymer

IP67

227 x 151 x 24 mm / 0.88 kg

IP65

-21 °C to +50 °C / 0-95% RH (non-condensing)

Triax

Graphical

Waveform, Spectrum, Overall, Frequency Bands

Single Axis and Triax

1 to 4 sensors (multi-sensor support in future release)

-20 °C to +85 °C / 0-95% RH (non-condensing)

Magnet or M6

LiPobattery2100 mA-hr, 3.7V

1000 measurements on a single charge (typical)

4 hr typical

Wireless Ethernet

10 m

Specification

8.1" IPS TFT LCD HD (1280 x 800), Touchscreen, sunlight readable technology 

Power button and 5 tablet programmable buttons

Intel®Atom x7-Z8750 1.6GHz, -2MB Cache

8GB / 256 GB

Front webcam, 8Mpixel rear camera

Headphone and power jack, USB, Micro HDMI

Wi-Fi, Bluetooth, 4G LTE mobile broadband

Interface

Data Typen

Sensor Type 

Aantal Sensoren

Temperatuur/Vochtigheid 
Montage sensor
Batterij
Batterij levensduur
Oplaadtijd 
WIFI protocol 
Max. afstand dataoverdracht

Batterij (optioneel) 
Afmeting/Gewicht
Beschermingsgraad
Temperatuur/Vochtigheid

Technologie
Aantal Assen/Kanalen 
Bereik 
Frequentie  Bereik
Temperatuur meting
Meetfrequentie 
Time waveform

Meet resolutie

Trillings limiet

Grootte/ gewicht (ex sensor)

Behuizing

Beschermingsklasse

Batterij (intern)

ATEX classificatie
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ATEX Zone 0 (pending)

Li-Ion, 7.4V, 4200 mAh typical
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Opslag/geheugen
Camera
Interface
Connectiviteit

Industriele Tablet
Scherm

Toetsenbord
Processor 

Wi-care Wireless Sensor Wi-care™ 110 Wi-care™ 130

Tablet Application Wi-care™ Data Collector

De informatie die door I-care™ in deze sheet wordt verstrekt, is alleen voor algemene informatiedoeleinden. Alle informatie wordt te goeder trouw verstrekt, maar we geven geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de
nauwkeurigheid, geschiktheid, validiteit, betrouwbaarheid, beschikbaarheid of volledigheid van de hierin opgenomen informatie. Raadpleeg voor meer informatie onze online disclaimer op www.icareweb.com

Wilt u meer weten over hoe I-care™ u kan helpen om downtime te reduceren? Bezoek onze
website of neem contact met ons op!

0032 016400136www.icareweb.com  info@icareweb.com

mailto:info@icareweb.com

