
WWI-CARE SERII 100 - EXPERTKIT

SYSTEM TYPU
PLUG & PLAY

BEZPRZEWODOWE
POŁĄCZENIE

DŁUGA ŻYWORNOŚĆ
BATERII

CERTYFIKATY ATEX/IECEX

Produkty serii Wi-care™ dają nowe możliwości w bezprzewodowym monitorowaniu stanu technicznego 
maszyn. Nasze rozwiązanie zostało opracowane na podstawie wieloletnich doświadczeń zespołu inżynierów, 
którzy na co dzień zajmują się diagnostyką maszynową. Wieloletnie testy w przemyśle pokazują, że obecnie 
produkty z serii Wi-care™ stanowią prawdopodobnie najbardziej wydajny bezprzewodowy system 
monitorowania maszyn na świecie. Dostępność platformy diagnostycznej I-see przez przeglądarkę 
internetową znacznie ułatwia podgląd danych, które znajdują się w chmurze. Stanowi ona idealne 
uzupełnienie oferowanego systemu dla predykcyjnego utrzymania ruchu w zakładach przemysłowych. 

WWW.ICAREWEB.COM

ZADZWOŃ DO EKSPERTA !

Chcesz wiedzieć jak możemy Ci pomóc w redukcji przestojów?
Odwiedź naszą stroną albo skontaktuj się z nami już teraz!

WWW.ICAREWEB.COM

SYSTEM PLUG & PLAY

UCZENIE MASZYNOWE

WIELOKANAŁOWY DOSTĘP 
DO DANYCH

ZINTEGROWANE TECHNOLOGIE

Wi-care seria 100
SYSTEM

W
Wi-care™ seria 100 to system monitorowania bezprzewodowego 

oferujący pełną wygodę rozwiązań typu Plug & Play. Umożliwia 
automatyczny nadzór nad maszynami z częstotliwością 

próbkowania już od kilku minut z rozdzielczością 16000 linii. 
Czujniki serii 100 mogą być montowane i konfigurowane w czasie 

poniżej jednej godziny w ramach rozwiązania stałego dla 
monitorowania określonych maszyn lub wykorzystywane do 
wyrywkowych kontroli w ramach planowanych przeglądów, 
zwiększając bezpieczeństwo prac. Rozszerzone możliwości 

transmisji danych i funkcje automatycznego tworzenia sieci 
gwarantują niezawodność i stabilność transmisji danych, 
redukując przestoje parków maszynowych do minimum.

utrzymania ruchu. Rozwiązanie Wi-care™ 100 
składa się z 4 czujników Wi-care™, jednostki 

jest stworzony w technologii Plug & Play.

postawienia czujników na maszynach
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BIURO@ICAREWEB.COM

+48 602 763 605

+48 694 418 418

PORTAL OPRACOWANY PRZEZ EKSPERTÓW PdM
I-see™ jest prostym, przejrzystym, szybkim i intuicyjnym rozwiązaniem,
które zostało opracowane przez inżynierów firmy
I-care™ skupiających się przede wszystkim na zapewnieniu
niezawodności parkom maszynowym. Prezentacja i zarządzanie danymi
w systemie I-see™ jest bezpieczne, proste i skuteczne. Rozwiązanie to
pozwala na wizualizację stanu technicznego maszyn oraz pomiar ich.
Umożliwia również opracowywanie raportów diagnostycznych,
niezależnie od zastosowanej technologii predykcyjnej. Wszystkie dane są
przechowywane i zarządzane zgodnie z bardzo wysokimi standardami
i, w przeciwieństwie do wielu innych sieciowych rozwiązań CMMS,
pozostają one wyłączną własnością użytkownika.

WI-CARE I I-SEE, DOSKONAŁE 
POŁĄCZENIE DLA GLOBALNEGO 
ROZWIĄZANIA W PRZEMYŚLE 4.0! 
System zdalnego nadzoru maszyn Wi-care™ oraz platforma 
diagnostyczna I-see™ to idealne połączenie technologiczne, 
stanowiące proste i kompleksowe rozwiązanie dla 
Przemysłu 4.0. Nie wymaga ono instalacji skomplikowanego 
oprogramowania ani trudnych konfiguracji, ponieważ I-see™ 
to technologia oparta na chmurze - aktualizowana na 
bieżąco. Do wizualizacji i analizy danych wystarczy 
zamontować czujniki Wi-care™ na swoich maszynach
i uruchomić oprogramowanie I-see™ poprzez przeglądarkę 
www.

Pozwala to na szybką i łatwą 

Oferujemy także przenośną wersję systemu Wi-care™ serii   
100 - Expertkit. Została ona opracowana dla zaspokojenia
wymogów w zakresie mobilności specjalistów ds.

głównej i wzmacniacza sygnału. Zestaw

konfigurację. Już w kilka minut od

jesteśmy w stanie określić ich stan techniczny!

Dell
Podświetlony
specjalnie zostawione?

Dell
Podświetlony
WZMACNIACZ

Dell
Podświetlony
usunąć jedno "to"

Dell
Podświetlony
"naszych ekspertów" chyba lepiej brzmi, jak zmienić to w drugiej ulotce też



Seria 100

w Przemyśle 4.0
   Twoje globalne rozwiązanieT

WI-CARE 
SERIA 100

WI-CARE 930 WI-CARE 920 I-SEE

*Dane w przedstawionej tabeli zostały obliczone dla konfiguracji standardowej i przy założeniu braku zakłóceń 
w transmisji danych. Wyniki mogą się różnić w zależności od konfiguracji czujnika, miejsca instalacji i transmisji.

Wi-care seria 100
Akcesoria

W

WWi-care 920

Wi-care 930W

Moduł Wi-care 920 stanowi serce systemu
Wi-care™ 100 i obejmuje centralną bramkę 
przetwarzającą (Gateway). Ten istotny 
komponent zapewnia połączenie pomiędzy

czujnikami a oprogramowaniem 
(bazą danych w chmurze oraz 
platformą analityczną) do 
przechowywania i przetwarzania 
danych.

Moduł Wi-care 930 to opcjonalny element służący 
do wzmacniania sygnału nadawanego
z czujników serii Wi-care™ 100 do bramki 
systemu. Ten bezpieczny wzmacniacz sygnału 
cechuje zasięg transmisji do 800 metrów w linii 
prostej bez zakłóceń.. Instalowany szeregowo, 
umożliwia wyeliminowanie wszelkich ograniczeń 
konfiguracyjnych i przesył danych na wymaganą 
odległość.

Wi-care 110 Wi-care 130 Wi-care 140 Wi-care 150 Wi-care 160

Pomiar Drgania i temperatura Drgania i temperatura Wielokanałowy drgania/temp. Odwadaniacze Prędkość RPM

Liczba osi/kanałów jednoosiowy trójosiowy 4 kanały
2 kanały temperaturowe
i 1 kanał ultradźwiękowy 

jednoosiowy

Przedział amplitudy ±25 do ±50 g peak -- 40 dB do 100 dB --

Przedział częstotliwości 1 Hz do 10 kHz -- -- --

Pomiar temperatury ± 1°C -- -40°C < t° < +375°C ± 1,5°C --

Częstotliwość próbkowania 256 - 80 kHz -- 256 - 80 kHz

Przebieg czasowy 512 do 32 000 punktów FFT  800 do 16 000 linii rozdzielczości -- 512 do 32 000 punktów

Poziom wibracji 5000 g peak -- -- --

Przedział pomiaru prędkości -- -- -- -- 20 rpm do 20 000 rpm

Rozmiar i waga bez czujników 65*65*59 mm 185g

Materiał Komponenty polimerowe

Ochrona przed czynnikami zew. IP67

Montaż M6 lub Magnes Uniwersalny

Bateria Chlorek litowo-tionylowy 3.6V 8.5 Ah

Żywotność baterii (do)* 5 lat 2 lata 5 lat

Przedział wilgotności 0-95%

Ochrona Odporność na rozpuszczalniki

Certyfikacja
EX ia IIC T3 Ga/Zgodny z klasą 1 Div 1

 (-20°C ≤  Ta ≤ + 85°C) 
-- -- --

Temperatura działania -- -- -20°C ≤ Ta ≤ 85°C

Zasięg* 100 metrów bez zakłóceń

Zasięg ze wzmacniaczem* 800 metrów bez zakłóceń

Dell
Podświetlony
zostawiłbym angielskie "multi"

Dell
Podświetlony
może lepiej to nazwać odwadniacz


