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Características

• Bateria, rede ou veículo
• Monitoramento marcado com data e 
   hora
• Até cinco anos de vida da bateria 
   (dependendo do uso)
• 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
• Funciona com uma gama de famílias de 
   sensores

Opções de parâmetros

• Temperatura
• Umidade
• Corrente
• Contagem de 

pulso 

Hanwell iSense

Benefícios

• Tecnologia GPRS
• Design não intrusivo
• Instalação fácil
• Uma ampla gama de parâmetros de 
   monitoramento disponíveis
• Opções de configuração individuais
• Sistema fácil de gerenciamento de 
   leitura
• Análise abrangente e histórico de 
   dados

Monitoramento Remoto

Desenvolvido a partir da gama existente de produtos via rádio 
estabelecida da Hanwell, 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 gama foi projetada para cumprir as diretrizes RoHS e WEEE EU e possui a marca CE.

Peça sempre um
sinal de longo 
alcance para 

teste de força.
Podemos provar que o nosso é 

incomparável.



iSense

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Schematic:

GPRS – Empresa IP  

Acesso seguro via DMZ 

(zona desmilitarizada)

Aplicação Tanque de óleo

Pressão e nível

Aplicação: Hospital
Geladeira/Freezer

Aplicação: Caminhão
Temperatura

Aplicação: Ponte
Impacto e vibração

Aplicação/escola
Energia

Especificações
Dimensões: 100 x 100 x 60mm

Peso: 600 grams

Alimentação: Pacote de bateria alcalina 'D' pelo usuário 2 x 
substituível

Durabilidade 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

Transmissor GPRS funções:
Compatibilidade de rede: Para uso em redes GSM / GPRS a 

850MHz a 1900MHz (Quad Band)

Conexão aérea: Soquete SMA

Tipo aéreo: Em ângulo reto / direito 
Montagem remota em 
cabo de 2mtr. Antena

Software necessário: W700 – Pacote de software Synergy padrão W706 – 
Pacote de software Validate Synergy * Consulte a 
folha de dados Synergy para obter outras opções

Nota: Cada unidade iSense requer um contrato de cartão SIM válido e uma 
cobertura de rede adequada no local pretendido. Peça detalhes.

DATASHEET



iSense

OPÇÕES DO INSTRUMENTO E ESPECIFICAÇÕES
A unidade iSense pode ser usada para múltiplas aplicações. Abaixo está uma lista das opções de sonda típicas usadas com a unidade iSense e suas aplicações 
típicas. Entre em contato conosco no que diz respeito à sua própria aplicação E particularidades, pois certamente teremos uma solução de monitoramento para 
você.

TEMPERATURAS

iSense Termistor de canal único com 1 x cabo-glândula 
CÓDIGOS DE PRODUTO:
Bateria interna - IS-11-00-00-PSB
Fonte de energia externa - IS-11-00-00-PSE 
Veículo Fonte de alimentação - IS-11-00-00-PSV
Sondas usadas com este instrumento: B

Aplicação típica:
• Frigoríficos
• Geladeiras
• Freezers
• Chillers
• Transporte refrigerado   

iSense Termistor de canal duplo com 2 x prensa-cabos 
CÓDIGOS DE PRODUTO:
Bateria interna - IS-11-11-00-PSB
Alimentação externa - IS-11-11-00-PSE
Alimentação veículo - IS-11-11-00-PSV
Sondas usadas com este instrumento: B

iSense Termistor de três canais com 3 x prensa-cabos CÓDIGOS 
DE PRODUTO:
Bateria interna  - IS-11-11-11-PSB
Alimentação externa - IS-11-11-11-PSE
Alimentação veicular - IS-11-11-11-PSV
Sondas usadas com este instrumento: B

iSense um canal pt1000 alimentado externamente com 
tomadas para sonda e potência
CÓDIGOS DE PRODUTO:
Alimentação externa - IS-24-00-00-PSE
Sondas usadas com este instrumento: D

Aplicação típica:

• Frigoríficos
• Freezers
• Chillers/freezers
• Freezers ultra gelados (-80 °C)  

DATASHEET



iSense

TEMPERATURA E UMIDADE

iSense com sensor de RH/T integrado 
Veja página de sensor para especificação
CÓDIGOS DOS PRODUTOS:
Bateria interna - IS-01-02-00-PSB
Alimentação externa - IS-01-02-00-PSE 
Alimentação veicular - IS-01-02-00-PSV

Aplicação típica

• Instalações de armazenamento
• Câmaras de estabilidade
• Processamento de comida
• Transporte refrigerado

iSense com tomadas para sensores EE07 & Y300  
Ver páginas de sensores para especificação
CÓDIGOS DE PRODUTOS:
Bateria interna - IS-05-06-00-PSB
Alimentação externa - IS-05-06-00-PSE
Alimentação veicular - IS-05-06-00-PSV
Sensores usados com este instrumento: A & C

iSense com tomada para sensor EE07 RH/T 
Ver página de especificação de sensores
CÓDIGOS DE PRDUTOS:
Bateria interna - IS-07-08-00-PSB
Alimentação externa - IS-07-08-00-PSE 
Alimentação veicular - IS-07-08-00-PSV
Sensores usados com este instrumento: C

DATASHEET

iSense um canal 5a braçadeira atual com 1 x cabo-glândula     
CÓDIGOS DE PRODUTO:
Bateria interna - IS-17-00-00-PSB
Alimentação externa - IS-17-00-00-PSE
Sensores usados com o instrumento: F

Aplicação típica:

• Sub medida de uso de 
eletricidade 

iSense contador de pulsos de único canal com 1 x cabo-
glândula   
CÓDIGOS DE PRODUTO:
Bateria interna - IS-18-00-00-PSB
Alimentação xtern - IS-18-00-00-PSE
Sensores utilizados com este instrumento: saída de impulso de gás 
aprovado, água em medidores de eletricidade

Aplicação típica:

• Água
• Gás
• Electricidade  

iSense 1-3 canal 50A braçadeira atual com 3 x cabo-
glândula
CÓDIGOS DE PRODUTO:
Bateria interna - IS-20-20-20-PSB 
Alimentação externa - IS-20-20-20-PSE
Sensores usados com este instrumento: E

Aplicação típica:

• Sub medida de uso 
de eletricidade 

IS-20-00-00

MONITORAMENTO DE ENERGIA

1
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IS-20-20-00

IS-20-20-20



iSense

iSense um canal 0-10v com 1 x cabo-glândula 
CÓDIGOS DE PRODUTO:
Bateria interna - IS-14-00-00-PSB
Alimentação externa - IS-14-00-00-PSE 

+2 canais

iSense um canal 4-20ma com 1 x cabo-glândula 
CÓDIGOS DE PRODUTO:
Bateria interna - IS-15-00-00-PSB
Alimentação externa - IS-15-00-00-PSE

+ 2 canais

iSense canal duplo 4-20ma com 2 x cabo-glândula 
CÓDIGOS DE PRODUTO:
Bateria internacional - IS-15-15-00-PSB
Alimentação externa - IS-15-15-00-PSE

Típica aplicação:

• Água
• Gás
• Eletricidade  

Pode ser usado
sensores industriais 
padrão tais como 
fluxo de ar, pressão, 
nível etc.

DATASHEET

MULTIUSO/CORRENTE & VOLTAGEM

Aplicação típica:

• CO2
• Pressão diferencial
• Fluxo de ar  

iSense dois canais 1 x 4-20ma e 1 x 0-1v com 2 x cabo-
glândula
CÓDIGOS DE PRODUTO:
Bateria interna - IS-12-15-00-PSB
Alimentação externa - IS-12-15-00-PSE
Pode ser usado com a maioria dos sensores padrão da indústria com 
saídas analógicas.

Uma variedade de opções que são:

• Um canal com 0-10v
• Dois canais com 0-10v
• Um canal com 4-20mA
• Canal duplo com 4-20mA   

1 or 2



iSense

OPÇÕES DE SONDA

A: Y300

Sonda temperatura externa: Termistor de precisão curta

Faixa: -40°C a +60°C

Exatidão: ±0.1°C entre -20°C a +50°C
±0.3°C Fora destes extremos

Resolução do display: 0.1°C

C: J140
Sonda de umidade externa:

EE07 (11.8mm x 83mm) 
PT1000 (Tolerance class 
A)

Faixa: -40°C a +80°C

Exatidão ±0.1°C a 20°C (veja a tabela de 
precisão de temperatura abaixo)

Resolução do display: 0.1°C

B:  Termistor - J095

Sonda externa de temperatura: Termistor de precisão

Faixa: -40°C a +60°C

Exatidão: ±0.1°C entre -20°C a +50°C±0.3°C 
Fora destes extremos

Resolução: 0.1°C

D: J182

Sonda extern de temperatura: P1000 Classe A

Faixa: -90°C a +100°C

Exatidão do instrumento ±0.1°C 

Exatidão: ±0.5°C

Resolução: 0.1°C

Sonda termistor Cabo

4mm

100mm 3000mm

4mm

Extremidades

Sonda termistor Cabo

4mm

100mm 3000mm

4mm

Extremidades 

82.5mm

2 pino Lemo

DATASHEET
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Índice de precisão de temperatura para sonda EE07



E - G. Braçadeiras atuais & bobinas Rogowski
As bobinas de Rogowski foram projetadas para ser um método 
não intrusivo e não disruptivo para o monitoramento de 
energia. Transmissor GPSR da bobina Rogowski de 3 canais até 
800 amps de série.

* (Esquerda) Sensor CT de núcleo dividido comutável
Intervalos: 0-30A, 0-60A e 0-120A. (Diâmetro máximo do cabo 
22mm)
* (Direito) Um sensor de TC de núcleo dividido de faixa única 
5A. (Diâmetro máximo do cabo 10mm)

E F

G

iSense
DATASHEET

ISense Manipulação de alarme

É possível definir alarmes de nível em cada canal ISense individual. É importante lembrar que, como o dispositivo só chama, esses valores só podem ser 
alterados em um ciclo de conexão padrão. Este ciclo acontecerá em algum momento depois - possivelmente muitas horas depois - após a mudança de 
Sinergia.

Antes de um alarme, os sensores são amostrados no intervalo nominal e enviados periodicamente, mas se uma condição de alarme for detectada, ele 
transmitirá isso dentro dos seguintes 4 minutos. Assim, o tempo máximo de resposta do iSense para um alarme é (intervalo de registro nominal + 4min).

Supondo que a rede GSM esteja funcionando perfeitamente, haverá mais 8 minutos antes de aparecer nas telas por causa do redirecionador e dos atrasos 
da Synergy. Quaisquer atrasos na rede do provedor estão fora do nosso controle e podem ser adicionados a esse tempo

O dispositivo continuará enviando dados rapidamente por duas horas (a cada 15 minutos) após a transição inicial e depois voltará ao modo normal. Se a 
condição de alarme persistir, isso irá iniciar a sequência novamente.

Para lidar com os atrasos do sistema, você deve ajustar o tempo de reativação do alarme no PC a um mínimo de 30 minutos, e não reativá-lo 
manualmente antes disso ou você corre o risco de ver o mesmo alarme relatado duas vezes.



iSense

• Fácil instalação de software
• Limpar recursos de configuração
• Facilmente integrado no sistema de monitoramento Hanwell 
existente

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

Capacidades de configuração descomplicadas

• Acesso imediato a dados gráficos
• Data e hora específica
• Evidência visual e estatística clara das condições 
   ambientais de iSense

Estas capturas de tela mostram resultados típicos para 
dados de transmissão de iSense para temperatura e 
umidade (acima) e energia (direita).

Recuperação de dados direta

SOFTWARE

Aviso Legal
As informações ou o produto podem ser alterados sem aviso prévio. 
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