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LANSARE DE PRODUS:  Monitor de stare  i-ALERT2 pentru pompe sau alte utilaje dinamice 

 

Suntem încântaţi să lansăm oficial i-ALERT®2, un monitor Bluetooth Smart-  
care permite clienților să identifice eventualele probleme ale pompelor 
înainte ca acestea să dezvolte distrugeri costisitoare. Cu ajutorul acestui 
dispozitiv, se urmăresc nr. de ore funcţionare, vibrațiile şi temperatura şi 
se sincronizează datele fără fir, cu un smartphone sau tabletă prin aplicația 
pentru mobil i-ALERT2. 

i-ALERT2 este primul dispozitiv care integrează cu succes tehnologiile 
Bluetooth de consum redus într-un pachet destinat uzului industrial. 
Acesta este proiectat și evaluat pentru utilizarea într-o gamă largă de medii industriale. Este rezistent chimic, 
destinat pentru temperaturi extreme (-40 la 84 ° C) și este evaluat pentru a funcționa în medii cu gaze explozive, 
pulberi și fibre. 

"i-ALERT2 dezvoltat de ITT oferă o tehnologie sofisticată, economică, cu care se extinde raza practică a 
sistemelor de monitorizare în instalaţii pentru toate tipurile de mașini, care permite conectarea rapidă a 
maşinilor industriale la Internet", a declarat Dan Kernan, Director Global de produs, Soluţii aftermarket şi 
Business Process. 

Cu 24/7 monitorizare, o rază de acţiune wireless de până la 30 de metri și capacitatea de a scana simultan mai 
multe dispozitive i-ALERT2 cu un dispozitiv mobil, clienții vor putea să inspecteze rapid, în condiții de siguranță,  
mai multe echipamente și pot să fie alertaţi de potențiale probleme înainte ca acestea să devină critice. 

"Clienții vor putea să-și petreacă mai puțin timp în colectarea de date și vor avea mai mult timp pentru 
rezolvarea problemelor", a adăugat Kernan. 

Prin aplicația mobilă i ALERT2, clienţii pot vedea acum date în timp real precum și datele istorice, informații de 
diagnostic și înregistrări de utilaje. Aceasta le oferă datele necesare pentru a lua decizii în cunoștință de cauză. 

i-ALERT®2 este disponibil în trei moduri: 

• Modernizare la orice echipament rotativ în domeniu, 

• Inclus într-o reparație de echipamente sau upgrade prin ITT PRO Services, 

• Montat pe pompele noi achiziționate de la ITT. 



 

i-ALERT2 va fi disponibil la nivel global, pe piețele industriale majore. Livrările vor începe la începutul lunii iulie 
2015 și aplicația pentru mobil iOS va fi disponibilă gratuit pentru descărcare, mai întâi pe App Store de pe iTunes 
iar mai apoi cu o versiune Android. 

Pentru mai multe informații cu privire la i-ALERT2, click aici , sau urmați ITTPROServices Twitter. 

Vă invităm să ne trimiteţi cererile dvs. de ofertă la office@alphapompe.ro 

 

 

http://www.ittproservices.com/aftermarket-products/monitoring/i-alert2/
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