
Presentació
Corporativa

/2022

Your ConTech Innovation Partner



#

Witeklab desenvolupa solucions tecnològiques en els camps de les 
telecomunicacions, l'electrònica i els sistemes informàtics integrats. 
La nostra missió és convertir el coneixement i la innovació diària en 
solucions que simplifiquin i facilitin els processos industrials, 
laborals i de serveis, d'acord amb la Indústria 4.0 i les Smart Cities, i 
que tinguin un impacte en el bé social i la protecció del medi ambient.

Les solucions IoT (Internet of Things) de Witeklab exploren el 
potencial de les comunicacions de ràdio de curt, mitjà i llarg abast, 
combinat amb l'avançada detecció i connectivitat dels dispositius
mòbils. A més dels nostres productes autodesenciós, oferim serveis
de consultoria i dissenyem projectes a mida per oferir solucions
tecnològiques avançades a empreses de diversos sectors. El nostre
treball es basa sempre en una anàlisi rigorosa i estratègica del 
mercat, combinada amb l'aplicació de tecnologies compactes 
innovadores..

Solucions Tècniques Globals
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L'aplicació de la tecnologia de sensors i la transmissió de dades
sense fils, juntament amb el processament i presentació de 
dades a través del núvol, ofereixen grans avantatges per als
sectors de la construcció, l'obra civil i la gestió
d'infraestructures, que són àrees amb necessitats molt
específiques i que poden beneficiar-se en molts aspectes de les 
solucions integrades que combinen aquestes tecnologies. 

Witeklab desenvolupa solucions IoT innovadores, rendibles i d'alt
valor afegit per a aquests sectors, que simplifiquen la supervisió
de processos vinculats a la construcció i manteniment
d'infraestructures, millorant aspectes com la seguretat o l'accés a 
la informació i facilitant la presa de decisions.

R+D+I en construcció i gestió d'infraestructures
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Incorporem sistemes de detecció amb dispositius
sense fils i transmissió d'energia sense fils, una 
tecnologia neta, eficient i fàcil de desplegar.

Desarrollos IoT basados en:
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Transmissió d'energia sense fil

Les nostres solucions inclouen el desenvolupament de 
sistemes de recollida, processament i tractamentde
dades, així com quadres de comandament per a la seva
visualització.

Sistemes integrats

Sensorica avançada de llarga durada i ultra baix
consum amb tècniques de recol·lecció d'energia, 
desenvolupades al nostre laboratori.

Sensors intel·ligents

Som experts en sistemes sense fils de curt, mitjà i llarg
abast, que són molt eficients per a la transmissió de 
dades en temps real i en entorns durs.

Radiocomunicacions



#

Witeklab ofereix serveis de consultoria a empreses i entitats de 
diversos sectors i desenvolupa solucions centrades en la 
recopilació, transmissió i processament de dades, inspirades en 
els conceptes d'Internet de les Coses (IoT), Indústria 4.0 i ciutats i 
comunitats intel·ligents.

Equips altament especialitzats

Desenvolupem solucions avançades per als sectors de la 
construcció, les infraestructures i l'obra civil i també per a la 
logística i el control de béns mobles. Gràcies a la col·laboració 
amb equips de recerca de diferents disciplines, tenim la capacitat 
de desenvolupar projectes en un nombre creixent d'àmbits, tant 
privats com públics.

Witeklab compta amb un equip tècnic interdisciplinari amb 
capacitat d'analitzar requisits específics del sector de la 
construcció, com ara problemes estructurals o

Consultoria d'Enginyeria i Tecnologia
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la detecció i seguiment de patologies, i donar suport a l'adopció 
de les tècniques i materials més adequats per resoldre problemes 
de resistència estructural.

Laboratori propi de sensorica avançada

Disposem d'un laboratori de sensors avançat propi, que ens 
permet oferir una àmplia gamma de solucions integrades per 
proporcionar connectivitat a tot tipus d'estructures, mitjançant la 
integració de sensors i el disseny de xarxes de comunicacions 
que permeten la transmissió de dades per al monitoratge remot 
d'estructures.
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El nostre equip compta amb una sòlida experiència en R+D+i (des de 
1998), forjat en multinacionals situades a Silicon Valley, Holanda, Japó
i Barcelona, i centrat en el desenvolupament de tecnologies de 
radiofreqüència (RF) i eficiència energètica.

El caràcter innovador de Witeklab és evident en un gran nombre de 
patents i publicacions científiques. 

Mantenim una estreta col·laboració amb centres de recerca i 
universitats, per tal d'estimular la recerca de noves solucions a reptes 
molt diversos. La innovació i l'aportació del talent jove són les nostres
claus per mantenir l'adaptació a un món tan canviant i destacar 
internacionalment.

Experiència i innovació
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Localització, identificació i control d'actius

Trenchip
Sistema d'ubicació i informació d'actius, rases i canonades
subterrànies i instal·lacions entre parets, amb inventari
instantani.

Community
Solució digital, IoT i sensòrica per a promocions immobiliàries i 
comunitats de propietaris.

Logistics
Sistema d'inventari per al control i identificació d'existències
basat en un xip de radiofreqüència passiva (RF) de llarga durada.

Solucions per àrea d'aplicació
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Infraestructures connectades i indústria 4.0

Monsec*
Monitoratge online de l’enduriment del formigó en temps real

Corrochip
Sistema autònom de control i avaluació de la corrosió en formigó
armat.

RockChip*
Desplegament de sensors detectors de despreniments en 
diferents pantalles, barreres dinàmiques i ancoratges. Seguiment
dels moviments de terres.

* Producte en fase de validació i proves pilot



Corrochip
Infraestructures connectades i indústria 4.0
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Control de corrosió en estructures de formigó
armat en temps real

Corrochip permet monitoritzar remotament el progrés de la 
corrosió en estructures de formigó armat i conèixer l'estat de les 
estructures en temps real, anticipar-se a situacions de 
deteriorament que puguin comprometre la integritat de 
l'estructura i poder dur a terme accions correctores.

Per què Corrochip?

La corrosió és un dels processos més preocupants pel que fa al 
deteriorament de l'acer incrustat en estructures de formigó, i el de 
major impacte econòmic. En tractar-se d'un procés que es 
produeix internament, quan es manifesta visiblement a la 
superfície el nivell de deteriorament sol ser molt sever.

INFRAESTRUCTURES CONNECTADES I INDÚSTRIA 4.0

El mesurament precís de la corrosió en formigó armat és
essencial per analitzar la capacitat de servei i durabilitat de 
l'estructura. Detectar la corrosió en el temps i actuar de manera 
proactiva allarga la vida útil de l'estructura, redueix
significativament els costos de manteniment i garanteix la seva
seguretat.

Desenvolupat amb la Universitat Politècnica de 
València

Corrochip és el resultat del projecte d'R+D realitzat per l'Institut
Interuniversitari d'Investigació en Reconeixement Molecular i 
Desenvolupament Tecnològic (IDM) i el Departament de 
Construccions Arquitectòniques de la Universitat Politècnica de 
València (UPV) per encàrrec de Witeklab, per al disseny d'un
sensor de nova generació per a la detecció precoç de la corrosió
en estructures de formigó armat.

Corrochip
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corrochip.com
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Característiques

El sistema Corrochip consisteix en sensors de mesura incrustats
amb les armadures de reforç, una estació interna de Corrochip, 
que recull les mesures realitzades pels sensors i una estació
externa amb potència autònoma, connectada al servidor 
Corrochip en el núvol.

El programari del servidor Corrochip permet la visualització dels
paràmetres físics mesurats i incorpora un sistema d'alarma via
correu electrònic o SMS. 

El sistema és accessible via webapp des de qualsevol dispositiu, 
la qual cosa facilita en gran mesura l'avaluació de la situació de 
l'estructura i la presa de decisions. 

Els sensors Corrochip estan dissenyats per ser utilitzats tant en 
estructures preexistentes com en projectes de nova construcció.

INFRAESTRUCTURES CONNECTADES I INDÚSTRIA 4.0

Corrochip
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corrochip.com



Trenchip
Localització, identificació i control d'actius
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Sistema integral de localització i seguiment
d'actius subterranis

Trenchip és una solució integral que permet marcar punts
específics en rases i canonades subterrànies mitjançant sensors
passius, localitzar-los posteriorment amb precisió, registrar tota 
la informació relacionada amb ells i mantenir-la actualitzada i 
sempre disponible en el núvol.

Trenchip soluciona els principals problemes de gestió d'actius
subterranis, que són principalment la fragmentació de la 
informació i la manca de seguretat en les actuacions. L'ús de 
sensors RFID facilita la localització precisa dels actius marcats i 
proporciona una major seguretat a l'hora de reobrir les rases, 
mentre que el registre i tractament de dades en el núvol garanteix
la traçabilitat de la informació relacionada amb els actius
marcats.

LOCALITZACIÓ, IDENTIFICACIÓ I CONTROL D'ACTIUS

Trenchip permet marcar i identificar rases i canonades
subterrànies de fins a 110 cm de profunditat (verificat en 
condicions reals), el que el fa apta per a la seva aplicació en tot
tipus de canonades i instal·lacions.

Trenchip és un desenvolupament comercial basat en el projecte
Detecció i identificació de canonades i trinxeres mitjançant
tecnologia RFID a la banda UHF (DETECT-TUBE),  realitzat
conjuntament amb el Centre de Recerca metamaterials
d'Innovació en Tecnologies Electròniques i de les Comunicacions
(CIMITEC) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Trenchip
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Característiques

SENSORS PASSIUS DE LLARGA DURADA
Els sensors RFID trenchip no requereixen alimentació i poden 
durar més de 25 anys. El seu disseny en forma de banda també 
els fa molt resistents.

INTEGRACIÓ AMB SIG
El programari de Trenchip està integrat amb un Sistema 
d'Informació Geogràfica (SIG), que permet visualitzar tots els
sensors actius i reconèixer traçats.

DADES ACCESSIBLES I ACTUALITZABLES 
Les aplicacions mòbils i web permeten el registre i actualització
de dades, la qual cosa permet mantenir un historial d'actius.

INTEGRABLE SOTA DEMANDA
Trenchip pot emmagatzemar les dades en el seu propi núvol, o 
integrar-se sota demanda en la infraestructura de l'empresa que 
gestiona les instal·lacions subterrànies.

LOCALITZACIÓ, IDENTIFICACIÓ I CONTROL D'ACTIUS

Trenchip
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trenchip.com
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Avantatges

Trenchip proporciona el control total de les instal·lacions
enterrades i canonades amb un únic sistema, al llarg del seu cicle 
de vida. La seva aplicació evita treballs innecessaris, facilita la 
gestió de la informació i redueix els costos de manteniment
d'actius.

Els seus principals avantatges són:

▶ Excavació segura: redueix el risc d'accidents

▶ Evitar danys en altres instal·lacions.

▶ Escurça les afectacions de la via pública.

▶ Fàcil d'implementar. Corba d'aprenentatge molt curta.

▶ Alta eficiència de costos.

▶

LOCALITZACIÓ, IDENTIFICACIÓ I CONTROL D'ACTIUS

Trenchip
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_ Enllumenat

_ Telefonia

_ Fibra òptica

_ Xarxa elèctrica BT i MT

_ Gas Natural

APTE PER A TOT TIPUS DE CANALITZACIONS

_ Aigua potable

_ Aigües residuals

_ Aigües pluvials

_ Sistemes de reg

_ Clavegueram

trenchip.com
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Amb Galileo, localització amb el 100% de precisió

El receptor GNSS del lector Trenchip, desenvolupat
per Witeklab, combina els senyals del sistema 
europeu Galileo i els de les altres flotes de satèl·lits
de posicionament actualment en funcionament, 
amb receptors terrestres de cobertura a la majoria
dels territoris

Mitjançant algorismes de reducció de soroll, 
efectes dispersius atmosfèrics, i correcció
d’errades Doppler, obté una major precisió que 
d’altres sistemes, garantint una detecció precisa 
del sensor.

LOCALITZACIÓ, IDENTIFICACIÓ I CONTROL D'ACTIUS

Trenchip
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trenchip.com

Tecnologia premiada al Galileo 
Masters Catalunya 2020
Projecte guanyador de la categoria per 
satèl·lit Galileo, al Galileo Masters 
Catalonia Challenge 2020.



Community
Solució digital, IoT i sensòrica per a promocions

immobiliàries i comunitats de propietaris
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Solució digital, IOT i sensórica per promocions
immobiliàries i Comunitats de Propietaris

Community ofereix als promotors i administradors de finques una 
solució digital completa per a la gestió de la informació i la 
comunicació en les Comunitats de Propietaris i per al control 
d'instal·lacions i manteniment, tot això integrat en una única 
plataforma.

La comunitat permet l'accés en qualsevol moment a tota la 
informació de la finca i de la comunitat a través d'una aplicació
web i mantenir-la actualitzada, facilita la comunicació i soluciona 
el problema de la transferència d'informació entre promotor, 
administrador, propietaris i empreses de serveis.

PROMOCIONS IMMOBILIÀRIES I COMUNITATS DE PROPIETARIS

▶ Gestió integrada de documents. Permet guardar tot tipus de 
documents en el núvol, tant de l'edifici (plànols, obres, 
llicències, imatges, etc.) com de la Comunitat (estatuts, 
actes, comunicats i altres).

▶ Gestió del manteniment de les zones comunes. Tot el 
relacionat amb el manteniment i les reparacions està
centralitzat i arxivat en Comunitat.

▶ Configuració de perfils d'usuari. La comunitat permet
configurar diferents nivells d'accés perquè els interessats
puguin accedir a informació rellevant i descarregar
documentació.

▶ Comunicació entre els membres de la Comunitat. A través 
del panell d'anuncis i a través d'un servei de missatgeria
entre propietari i administrador o entre Administrador i 
empresa de manteniment o serveis.

Community
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witeklab.com/community
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Sistema de localització i informació d’instal·lacions
ocultes amb sensòrica avançada

Aplicant la tecnologia de sensors desenvolupada per Witeklab, 
COMMUNITY permet l’inventariat de béns i la localització
d’instal·lacions ocultes mitjançant la incorporació de sensors en 
punts clau. Aquest sistema facilita les tasques d’inspecció i 
manteniment, ja que permet disposar de la informació sobre els
elements marcats. També és possible integrar sensors als edificis
amb aplicacions específiques per la detecció de patologies com la 
corrosió o les humitats..

▶ Identificació ràpida de tot tipus d'elements amb sensors passius
fàcilment integrats i duradors.

▶ Aplicació de registre d'informació sobre els elements marcats, 
visualització de sensors sobre plànol, consulta i actualització de 
dades.

▶ Detecció d'elements ocults i recuperació d'informació
mitjançant el dispositiu lector Community.

PROMOCIONS IMMOBILIÀRIES I COMUNITATS DE 
PROPIETARIS

Community
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witeklab.com/community
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Avantatges en tota la cadena de valor

PROMOCIONS IMMOBILIÀRIES I COMUNITATS DE PROPIETARIS

Community
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witeklab.com/community

▶ Accés a la documentació de la vivenda i de la Comunitat, en 
format digital.

▶ Fàcil ubicació d'instal·lacions ocultes en zones comunes i a la 
vivenda, en cas de reparació o manteniment.

▶ Recepció instantània d'avisos del tauler d'anuncis.

▶ Comunicació directa amb l'administrador, per xat.

▶ Estalvi de costos per a la Comunitat de Propietaris.

Per al propietari

▶ Accés a informació tècnica actualitzada, amb un sol clic.

▶ Contacte directe amb l'administrador: resol els problemes de 
diàleg per a la prestació de serveis.

▶ Disponibilitat d'un sistema intuïtiu per informar sobre els
serveis prestats.

Per a l'empresa de serveis

▶ Innovació, transparència. Valor afegit a la promoció.

▶ Garanteix la transferència i disponibilitat de la documentació
tècnica i jurídica de la finca.

▶ Facilita la ubicació de les instal·lacions ocultes de la finca.

▶ Major eficiència i menor cost en manteniment.

Per al promotor

▶ Valor afegit al servei: transparència, eficiència i innovació.

▶ Simplificació de les tasques d'administració.

▶ Totes les finques en una única solució.

▶ Contacte directe i permanent amb propietaris i empreses de 
serveis.

Per a l'administrador de la propietat



Monsec
Infraestructures connectades i indústria 4.0

* Producte en fase de validació i proves pilot
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Monitoratge online de l’enduriment del formigó en 
temps real

Monsec® és una solució per al seguiment de l’enduriment del 
formigó en projectes de construcció, que registra paràmetres clau
dins de l'enteixat de manera automatitzada i ofereix informació
precisa, en temps real, sobre la força i maduresa del formigó
durant el procés d'ajust. 

Mitjançant l'enviament de les dades a través d'internet i la seva
presentació a través d'una aplicació web, Monsec® permet el 
control remot del procés d’enduriment d'un nombre il·limitat de 
projectes constructius, facilitant l'avaluació de l'estat del formigó i 
oferint un suport fiable a la gestió dels projectes en la presa de 
decisions per a les intervencions en el treball,  a partir de dades
reals.

Monsec® és una solució desenvolupada conjuntament amb
Smart Engineering, una spin-off de la Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC).

INFRAESTRUCTURES CONNECTADES I INDÚSTRIA 4.0

Monsec
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mon-sec.com

WebApp Monsec®
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Implantació al lloc de contrucció

El sistema ® Monsec requereix la inserció de sensors sense fils a 
la malla abans que es buidi el formigó. Aquests s'encarreguen de 
mesurar paràmetres clau dins de l’encofrat i els envía enviar a 
l'Estació Monsec, prèviament instal·lada en el lloc de construcció. 
Les dades recollides per l'estació són processades en el núvol pel
programari avançat de Monsec®, que realitza un càlcul precís de 
la força instantània del formigó rc (MPa) a partir dels registres de 
temperatura i humitat relativa realitzats pels sensors. 

La introducció i configuració del l’encofrat en el sistema es 
realitza amb l'aplicació mòbil monsec®. Aquesta aplicació permet
parametritzar els intervals de mesura dels sensors de forma 
independent i programar alarmes automàtiques en cas de 
desviació dels valors esperats.

INFRAESTRUCTURES CONNECTADES I INDÚSTRIA 4.0

Monsec
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Sensor Monsec® y Monsec® Station

App móvil Monsec®

mon-sec.com
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Monitorització remota 

La informació concreta de l'estat es pot consultar en temps real i 
des de qualsevol lloc a través de l'aplicació web Monsec®, que 
mostra les corbes de temperatura, humitat relativa, força i 
maduresa del formigó. També permet generar i descarregar
informes en qualsevol moment durant el procés.

Quan diversos sensors estan disposats en el mateix encofrat, el 
programari Monsec® genera un diagrama tèrmic a partir dels
valors registrats per cada sensor, que proporciona una imatge
gràfica de l'estat de la configuració de formigó en diferents punts.

INFRAESTRUCTURES CONNECTADES I INDÚSTRIA 4.0

Monsec
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mon-sec.com
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Avantatges

▶ Sistema integrat i automatitzat.

▶ Informació exacta en temps real.

▶ Nombre il·limitat d’encofrats.

▶ Parametrització de l'interval de registre de dades per a cada 
sensor.

▶ Permet programar alarmes a través d'SMS.

▶ Informació accessible en el núvol 24/7.

▶ Presa de decisions basades en dades reals.

▶ Permet optimitzar terminis i costos.

▶ Facilitar la coordinació dels equips.

▶ Fàcil i ràpid d'implementar.

▶ Una solució econòmica en relació amb els beneficis.

INFRAESTRUCTURES CONNECTADES I INDÚSTRIA 4.0

Per què monsec®?

Amb Monsec® s'estalvia un temps d'espera innecessari per al 
desencofrat i es redueix el risc d'incompliment en les proves de 
compressió. 

L'automatització de la recopilació i el processament de dades
estalvia temps i recursos humans, mentre que l'accés remot a la 
informació permet agilitzar els processos i la presa de decisions.

Monsec
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mon-sec.com



RockChip
Infraestructures connectades i indústria 4.0

* Producte en fase de validació i proves pilot
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Monitorització activa en remot de sistemes de 
protecció de talussos i contra despreniments

ROCKCHIP és un sistema autònom de telemetria que detecta 
canvis en els sistemes de protecció de talussos i proporciona 
dades de forma automatitzada sobre l’estat de l’element
monitoritzat, la seva integritat i la evolució de les tensions a les 
quals està sotmès.

Vigilància per sensors integrats

A diferència d’altres sistemes d’inspecció a distància, ROCKCHIP 
empra sensors autònoms i un eficient sistema de connectivitat
mixta, per registrar paràmetres en camp, transmetre’ls a el 
servidor en el núvol i presentar les dades en temps real 
mitjançant una plataforma web.

D'aquesta manera, és possible saber en tot moment quin és
l'estat del talussos, rebre alarmes i disposar de paràmetres
rellevants per poder anticipar-se a problemes en els sistemes de 
protecció.

INFRAESTRUCTURES CONNECTADES I INDÚSTRIA 4.0

Gràcies a la seva alta fiabilitat, el sistema de detecció RockChip
pot reemplaçar o complementar les inspeccions visuals i resoldre
problemes d'inspecció en zones de difícil accés.

Integrable en diverses estructures de protecció de 
talussos

SISTEMES D’ESTABILITZACIÓ I PROTECCIÓ DE TALUSOS:

▶ Malles reforçades

▶ Malles de triple torsió

▶ Xarxa de cable

▶ Xarxes d’anells

SISTEMES DE PROTECCIÓ PER DESPRENIMENTS:

▶ Barreres dinàmiques

RockChip

22

witeklab.com/rockchip
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Les claus del sistema de detecció ROCKCHIP

INFRAESTRUCTURES CONNECTADES I INDÚSTRIA 4.0

RockChip
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Amb el sistema de monitorització autònoma de 
ROCKCHIP, el talús passa de ser un element passiu
a ser un element actiu.

Sensors de diferents tipus: moviment, desplaçament i 
esforç.

Connectivitat mixta a través de xarxa de ràdio de llarg
abast d'ultra baixa potència i connexió de dades.

Sistema de subministrament d'energia amb recàrrega de 
panells solars de llarga durada.

Ajust remot dels llindars de detecció de sensors.

witeklab.com/rockchip
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Connectivitat garantida en qualsevol entorn

El sistema de detecció RockChip té una gran capacitat d'adaptació a 
tot tipus de configuracions i terrenys complicats, gràcies als diferents
tipus de sensors i a la flexibilitat del sistema de comunicació, que 
permet la captura dels paràmetres registrats pels sensors i 
l'enviament de la informació al servidor central al núvol en qualsevol
circumstància.

És possible configurar el sistema de comunicació de forma central o 
distribuïda, en funció dels requisits específics, determinant la 
distribució òptima dels elements del sensor i el sistema de 
comunicació més adequat per proporcionar al sistema la 
connectivitat necessària entre els seus elements.

Els sensors RockChip es desenvolupen al laboratori de sensors
avançats de Witeklab. Tots ells permeten la modificació dels llindars
de detecció remota, individualment.

INFRAESTRUCTURES CONNECTADES I INDÚSTRIA 4.0

RockChip
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Beneficis i avantatges

▶ Sistema autònom amb sensors integrats en el sistema de 
protecció.

▶ Monitorització remota i en temps real.

▶ Presentació d'informació i configuració mitjançant WebApp.

▶ Adaptació a tot tipus de configuracions i terrenys complicats.

▶ Seguretat proactiva: detecció de canvis i anticipació de 
problemes d'integritat.

▶ Resol la inspecció de sistemes de protecció en zones de 
difícil accés.

▶ Reducció de costos en la vigilància i inspeccions presencials.

INFRAESTRUCTURES CONNECTADES I INDÚSTRIA 4.0

RockChip
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LOCALITZACIÓ, IDENTIFICACIÓ I CONTROL D'ACTIUS

Altres solucions
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Sistema d'inventari per al control i identificació d'existències basat en un xip de radiofreqüència
passiva (RF) de llarga durada.
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Publicacions (I)
PRODUCTE ARTICLE

Trenchip Upper Bounds on the Bandwidth of Electrically Small Single-Resonant UHF-RFID Tags
https://ieeexplore.ieee.org/document/8278149
Gerard Zamora  ; Simone Zuffanelli ; Pau Aguilà ; Ferran Paredes  ; Ferran Martín  ; Jordi Bonache

Trenchip A Compact Split-Ring Resonator Using Spiral Technique For UHF RFID Tag
https://ieeexplore.ieee.org/document/8364444
Mahdi Abdelkarim ; Gerard Zamora ; Ferran Paredes ; Jordi Bonache ; Ferran Martín ; Ali Gharsallah

Trenchip Analysis of the Split Ring Resonator (SRR) Antenna Applied to Passive UHF-RFID Tag Design
https://ieeexplore.ieee.org/document/7368877
Simone Zuffanelli ; Gerard Zamora ; Pau Aguilà ; Ferran Paredes ; Ferran Martín ; Jordi Bonache

Trenchip Broadband UHF-RFID Passive Tag Based on Split-Ring Resonator (SRR) and T-Match Network
https://ieeexplore.ieee.org/document/8276294
Gerard Zamora  ; Simone Zuffanelli ; Pau Aguilà ; Ferran Paredes  ; Ferran Martín  ; Jordi Bonache

Trenchip Bandwidth limitations of ultra high frequency–radio frequency identification tags
https://ieeexplore.ieee.org/document/6576950 
Gerard Zamora ; Ferran Paredes ; Francisco Javier Herraiz-Martínez ; Ferran Martín ; Jordi Bonache

Trenchip Interference Sources in Congested Environments and its Effects in UHF-RFID Systems: A Review
https://ieeexplore.ieee.org/document/8292886
Josep-Ignasi Cairó ; Jordi Bonache ; Ferran Paredes  ; Ferran Martín
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Publicaciones (II)
PRODUCTE ARTICLE

Corrochip Compact design of UHF RFID and NFC antennas for mobile phones
https://ieeexplore.ieee.org/document/7935593
Ferran Paredes ; Ignasi Cairó ; Simone Zuffanelli ; Gerard Zamora ; Jordi Bonache ; Ferran Martín

Corrochip Reconfigurable System for Wireless Power Transfer (WPT) and Near Field Communications (NFC)
https://ieeexplore.ieee.org/document/8290762
Josep Ignasi Cairó ; Jordi Bonache ; Ferran Paredes ; Ferran Martín

Corrochip NFC system optimization for simultaneous powering and communication with wireless sensors
https://ieeexplore.ieee.org/document/8874796
Josep Ignasi Cairó ; Jordi Bonache ; Ferran Paredes ; Ferran Martín

Monsec Variable Capacitive Antenna Loading for Embedded RFID Sensors
https://ieeexplore.ieee.org/document/8739840
Giselle González ; Lluis Jofre ; Jordi Romeu ; Ignasi Cairó

Monsec Debye Frequency-Extended Waveguide Permittivity Extraction for High Complex Permittivity Materials: Concrete Setting Process
Characterization
https://ieeexplore.ieee.org/document/8924780
Giselle González-López  ; Sebastián Blanch  ; Jordi Romeu ; Lluis Jofre
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Propietat intel·lectual
PRODUCTE LLICÈNCIA

Trenchip Sistema de transmisión entre un medio de trabajo y un medio de destino con diferentes permitividades.
Monsec Número de solicitud: P202030087

Fecha de recepción: 04.02.2020
Oficina receptora: OEPM Madrid
Referencia: P 2019/52622

Corrochip Sensor, red de sensores, método y programa informático para determinar la corrosión en una estructura de hormigón armado.
Número de solicitud: 201530614
Fecha de presentación: 06.05.2015
Fecha de concesión: 12.01.2016
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Col·laboradors
Witeklab innova juntament amb:

▸ Universitat Autònoma de Barcelona – Centre d’Investigació en 
Metamaterials per a la Innovació en Tecnologies Electrònica i 
de Comunicacions (Cimitec).

▸ Universitat Politècnica de València – Institut Universitari
d’Investigació de Reconeixement Molecular i Desenvolupament
Tecnològic (IDM) – Departament de Construccions
Arquitectòniques.

▸ Smart Engineering.

▸ National Taiwan University of Science and Technology
(NTUST). 

▸ Leitat Technological Center.

▸ Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTECH – Escola
Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de 
Barcelona.

▸ Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTECH – Escola
Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports.

▸ Institute of Microelectronics of Barcelona IMB-CNM.

▸ Cambra de Terrassa
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