
Wi-care seria 200
SYSTEM

W
Inteligentny system diagnostyczny Wi-care™ serii 200, zawierający 
moduły Wi-care 240, to bardzo elastyczne i łatwe w konfiguracji 

rozwiązanie do ciągłego monitorowania stanu technicznego maszyn. 
Pozwala ono również na szybkie rozwiązywanie problemów 
maszynowych.  Produkty Wi-care serii 200 stanowią rozszerzenie 
rodziny produktów Wi-care™, obejmującej rozwiązania do 
bezprzewodowej diagnostyki maszyn. Sygnały o drganiach lub innych

parametrach procesowych pobierane przez system, wysyłane są 
bezpośrednio z modułu Wi-care 240 do platformy diagnostycznej I-see poprzez

WWI-CARE SERII 200 EXPERTKIT

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.

ZADZWOŃ DO EKSPERTA !

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

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.

SYSTEM PLUG & PLAY

UCZENIE MASZYNOWE

WIELOKANAŁOWY DOSTĘP 
DO DANYCH

ZINTEGROWANE TECHNOLOGIE

Odkryj przenośną wersję systemu Wi-care™ 

wyposażoną w moduły 240 ! Ta mała 
skrzynka może pomieścić do dwóch 
modułów systemu Wi-care 240 , gdzie 

każdy z nich posiada po
4 kanały dynamicznych 
pomiarów drgań oraz 4 kanały 
statyczne i wejście tacho. 
System pozwala zbierać sygnał 

WWW.ICAREWEB.COM 

BIURO@ICAREWEB.COM

+48 602 763 605

+48 694 418 418

WIELOZADANIOWOŚĆ

MULTI-TECHNOLOGIA

4 KANAŁY DYNAMICZNE

INTELIGENTNE 
POZYSKIWANIE DANYCH

ZMIENNA PRĘDKOŚĆ

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.COMWWW.ICAREWEB.COM

jednocześnie ze wszystkich 
kanałów pomiarowych.

poprzez łączność komórkową. Nie ma konieczności dostępu do sieci zakładowej. 
Co w wielu przypadkach jest bardzo czasochłonne, a niekiedy wręcz 
nieosiągalne. Nasze rozwiązanie idealnie wpisuje się w nurt Przemysłu 4.0. 



Wi-care 240

WI-CARE 240 
TRANSMITER

Wielozadaniowość Pomiar wibracji i temperatury do zastosowania
z maszynami o stałej lub zmiennej prędkości obrotowej

Kanały wejściowe 4 dynamiczne pomiary wibracji z jednoczesnym pomiarem temp.

Wejście tachometryczne 2 wejścia napięciowe - maks. 20 000 RPM

Czujnik Kompatybilny z dowolnym akcelerometrem IEPE lub 
czujnikiem wyjścia napięciowego

Montaż Montaż na szynie DIN

Pobór mocy 24 VDC, niski pobór mocy z trybem spoczynku

POZYSKIWANIE 
DANYCH

Rozdzielczość Widmo do 80 000 LOR/kanał, 20 000 LOR/4 kanały

Częstotliwość próbkowania Maks. 120 kHz, widmo do 60 kHz

Filtrowanie Możliwość wyboru filtra dolno i górnoprzepustowego

Wczesne wykrywanie usterek Analiza wysokoczęstotliwościowa I-DNA

TRANSMISJA 
DANYCH

Komunikacja bezprzewodowa Komórkowa 3G/4G, Lora / przez centralny moduł Gateway

Komunikacja z centralnym 
modułem Gateway 

Kabel LAN, transmisja bezprzewodowa 2,4 GH

Integracja z urządzeniami Modbus lub API REST

PLATFORMA 
SERWEROWA

Platforma W 100% oparta na ogólnodostępnych przeglądarkach

Wizualizacja danych Trendy, widmo, przebieg czasowy

Funkcje specjalne Analiza harmoniczna, częstotliwości zakłóceń, alarmy

CHMURA Platforma chmurowa Sieciowe rozwiązanie I-see

Wizualizacja danych Trendy, widmo, przebieg czasowy

Funkcje specjalne Analiza harmoniczna; analiza w oparciu o czas/kolejność

Seria 200

WI-CARE
200 SERIES

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.

I
Moduł Wi-care 240 jest wyposażony w 2 wejścia analogowe 
do pomiaru prędkości obrotowej (Smart Tach Input). Przy 
normalnej pracy maszyny, wejścia pracują jak typowy 
czujnik prędkości obrotowej, które są zestawiane z danymi 
z wybranego kanału pomiaru drgań. Specjalny tryb Smart 
Tach umożliwia skonfigurowanie rozpoczynania rejestracji 
danych od określonej wartości prędkości obrotowej. 
Pozwala to usprawnić gromadzenie danych potrzebnych do 
skutecznej diagnostyki maszynowej. 

E
Nasze innowacyjne rozwiązanie nadzoru nad stanem technicznym 
maszyn pozwala na diagnostykę wielu urządzeń w tym samym 
czasie. Nawet tych o bardzo złożonej kinematyce czy niskich 
prędkościach obrotowych. Inteligentny system nadzoru Wi-care™ serii 
200 nie posiada obudowy ani szafy, które mogłyby ograniczyć jego 
konfigurowalność. Każdy moduł Wi-care 240 może pracować 
niezależnie lub w skrzynce z modułem Gateway dla uzyskania 
maksymalnej kompaktowości. System Wi-care™ serii 200 radzi sobie 
doskonale w obsłudze dowolnej liczby maszyn, ich rozmiarze lub liczbie 
punktów pomiarowych.

M   Multi-technologia
Oprócz czujników wibracji i temperatury, do modułu Wi-care 240 
można podłączyć także inne rodzaje czujników, na przykład 
czujniki ultradźwiękowe lub czujniki oleju, czyniąc system 
Wi-care™ serii 200 prawdziwie kompleksowym rozwiązaniem 
monitorowania stanu technicznego maszyn.

Inteligentne wejście 
tachometryczne

Elastyczność bez ograniczeń

w Przemyśle 4.0
Twoje globalne rozwiązanieT

WI-CARE 920


