
Soluções para a indústria

Introdução a Aplicações de Medição 
Industrial
AUTOMÓVEIS, AERONAVES E NAVIOS / CIÊNCIAS DA VIDA / ALIMENTOS / AGRICULTURA / 
FABRICAÇÃO / ENERGIA ELÉTRICA / GALERIAS DE ARTE E MUSEUS
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HMT337 
Transmissores 
de umidade e 
temperatura 
com uma sonda 
aquecida.

Transmissores 
Combinados de 
Pressão, Umidade e 
Temperatura da Série 
PTU300

Cabines de Pintura

Motores

Como o desenvolvimento de células de combustível envolve testes com várias 
temperaturas e níveis de umidade, a fim de determinar as condições ideais, os 
interiores dos dispositivos de avaliação podem atingir altas temperaturas e alta 
umidade. Para ambientes tão severos, recomendamos o HMT337, que possui 
uma sonda aquecida contra a função de prevenção de condensação.

Dispositivos de 
avaliação de células 
de combustível

HMT360 Series 
Intrinsecamente 
Seguro, Umidade 
à Prova de 
Explosão
e transmissores de 
temperatura

Ao ajustar o nível de umidade em cabines de pintura para o nível correto, pode-
se obter pintura estável de carruagens para automóveis, aeronaves ou trens..

A série HMT360 foi certificada como intrinsecamente segura e à 
prova de explosão, portanto, pode ser usada em áreas à prova 
de explosão.

As bancadas de teste do motor são usadas para realizar testes com vários níveis 
de umidade, temperaturas e pressões atmosféricas. Recomendamos usar a série 
PTU300, que é capaz de medir todos eles usando um único dispositivo.
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Transmissor de Ponto de 
Orvalho DMT143L

HMT120/HMT130 
Transmissores de 
Temperatura e 
Umidade

Transmissores de 
umidade e 
temperatura 
intrinsecamente 
seguros da série 
HMT360

O HMT120 e o HMT130, com um design resistente a poeira, são 
freqüentemente usados para monitorar os níveis de umidade dentro de salas 
limpas de fabricantes de produtos farmacêuticos e fabricantes de 
semicondutores.

Salas Limpas

Metanol e outros solventes altamente inflamáveis são usados às vezes em 
instalações de fabricação farmacêutica. Em tais casos, a série HMT360, com sua 
estrutura intrinsecamente à prova de explosão, é frequentemente usada.

Na bateria recarregável de íons de lítio, a injeção uniforme de eletrólitos entre 
os materiais do eletrodo permite o aprimoramento dos recursos da bateria e da 
vida útil. Como este processo é realizado em um ambiente de baixa umidade, 
recomendamos o uso de transmissores de ponto de orvalho DMT143L 
adequados para monitoramento industrial de baixo ponto de orvalho.

Bateria recarregável de 
íon de lítio

Instalações de 
Manufatura 
Farmacêutica
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Registradores de dados da 
série 2000 que medem 
temperatura e umidade

Logger de Dados Wi-Fi 
HMT140 com Vários 
Parâmetros

GMP251/252
Sonda Dióxido de Carbono

Série HMT330 
Transmissores de 
Temperatura e Umidade

Para monitorar os níveis de umidade e temperaturas dentro de estufas plásticas, 
recomendamos a série HMT330. O gerenciamento das concentrações de CO2 não é 
importante apenas para aumentar a produção, mas também para gerenciar a maturidade 
dos produtos, o que é essencial para melhorar a qualidade.
A medição precisa da concentração de CO2 é difícil em ambientes de alta umidade, e os 
valores de medição de CO2 também dependem da temperatura. As sondas inteligentes da 
Vaisala incorporam um sensor interno de temperatura para compensação da medição de 
CO2 de acordo com a temperatura ambiente. Isso permite que eles meçam com precisão 
as concentrações de CO2.

Estufas Plásticas

Em grandes armazéns automatizados e armazéns farmacêuticos, o DL2000, que 
não necessita de fonte de energia externa, pois utiliza baterias internas, e o 
HMT140, que pode ser conectado via Wi-Fi,
são frequentemente usados.

Armazéns 
Farmacêuticos

Incubadora

Sonda de dióxido de 
carbono GMP251 para
Medição de alta 
concentração para 
medições de nível%

Em incubadoras e outras câmaras de teste, é necessário manter temperaturas 
específicas, concentrações de CO2 e níveis de umidade para testes e processos de 
incubação. Como tal, um monitoramento altamente confiável é necessário.
Em todo o mundo, os órgãos reguladores estão revisando as diretrizes e 
desenvolvendo medidas relacionadas ao processamento no campo da biotecnologia, 
e a necessidade de soluções de medição confiáveis está aumentando.
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Transmissores de umidade e 
temperatura HMT337 com 
uma sonda aquecida

DMT345
Transmissores de ponto de 
orvalho para ambientes de alta 
temperatura

O gerenciamento preciso dos níveis de umidade em instalações de produção e 
locais de armazenamento de produtos leva a um melhor controle de qualidade. 
Os transmissores de ponto de orvalho da série DMT340, adequados para áreas 
secas, e a série HMT330, adequada para ambientes com umidade normal, são 
frequentemente usados.

Instalações de Produção 
e Gerenciamento de 
Armazenamento

Para monitoramento ambiental nas fases de secagem de alimentos, cerâmicas e 
materiais de construção, como madeira e placas de gipsita, recomendamos o 
HMT337 e o DMT345, que podem ser usados em ambientes de alta temperatura e 
alta umidade.
Para evitar a condensação causada pela queda de temperaturas quando operações 
de secagem de alta temperatura ou operações de secagem (abaixo de 100ºC) são 
interrompidas, recomendamos o uso de uma sonda aquecida HMT337.

Processos de Secagem

Medidor de ponto 
de orvalho manual 
DM70

O medidor de ponto de orvalho de mão DM70 é freqüentemente usado para 
verificar se o ar seco emitido pelos compressores está dentro dos valores 
limite definidos para pontos de orvalho.

Ar Compressor

Série DMT340 
Transmissores de Ponto 
de Orvalho

Série HMT330 
Transmissores de 
Temperatura e Umidade
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DPT145
Transmissor de Parâmetro 
Múltiplo para Gás SF6

No equipamento de isolamento de gás de alta pressão, gás SF6 seco é inserido sob 
alta pressão e, em seguida, o equipamento é selado. No entanto, é necessário 
manter o gás de modo que contenha a quantidade mínima de água. Além disso, à 
medida que o equipamento envelhece, há casos em que a quantidade de água 
aumenta. O DPT145 é usado para monitorar o ponto de orvalho no gás SF6.

Umidade no 
Gás de 
Isolamento

Os transformadores são preenchidos com óleo isolante, mas é possível decidir 
o tempo e a frequência de manutenção medindo periodicamente a quantidade
de umidade no óleo e a concentração de gases. Além disso, uma análise de
exploração do óleo de isolamento pode tornar possível evitar falhas repentinas
inesperadas que são difíceis de prever.

Óleo de Transformador 
em Transformadores

Transmissor MHT410 
Umidade, Hidrogênio e 
Temperatura em Óleo

MMT330/MM70 
Transmissor para 
Umidade em Óleo

Optimus™ DGA  
Monitor OPT100

Série HMT330 
Transmissores 
de Temperatura 
e Umidade

Para melhorar a eficiência das turbinas a gás, é necessário um hidrômetro para 
gerenciar a umidade do ar de admissão. A série HMT330, que pode ser usada para 
realizar monitoramento constante, é freqüentemente usada para essa finalidade.

Turbinas a Gás
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Os Sensores Vaisala são Usados em Ampla variedade de 
Campos

A Vaisala está contribuindo para a proteção do
A mundialmente famosa Mona Lisa de Da Vinci!
Os instrumentos da Vaisala estão sendo usados para proteger uma das peças de arte 
mais famosas do mundo, a Mona Lisa, no Museu do Louvre, em Paris, na França.
Mais de 500 anos se passaram desde que a Mona Lisa foi pintada, e atualmente está armazenada em 
uma caixa de vidro personalizada. No interior da caixa de vidro existe um avançado sistema de 
processamento de ar, que mantém o ambiente dentro da caixa de vidro, a parede circundante e o 
suporte de madeira a uma humidade relativa de 50% e uma temperatura de 21ºC ao circular o ar. Há 
um instrumento Vaisala perto do olho direito da Mona Lisa e outro perto da mão direita. Estes 
instrumentos contribuem para a proteção da "Mona Lisa, monitorando o nível de umidade e a 
temperatura dentro da caixa de vidro.
No armazenamento e transporte de obras de arte, um ambiente com um nível de umidade constante 
e temperatura é prescrito como uma condição de contrato. No entanto, o equipamento de medição, 
os métodos, os locais de disposição e o número de dispositivos variam muito entre galerias de arte. O 
gerenciamento dos níveis de umidade e temperatura nas salas de exibição de galerias de arte e 
museus deve ser estritamente controlado.

Sensores de pressão atmosférica da Vaisala e
sensores de umidade estão sendo usados na investigação da 
atmosfera de Marte!
Os sensores de pressão BAROCAP® da Vaisala e os sensores de umidade HUMICAP® foram 
incluídos no projeto de instrumentos do Instituto Meteorológico Finlandês e foram instalados
no rover de exploração da NASA Marte, "Curiosity", que foi lançado em 26 de novembro de 2011.

A tecnologia de sensores da Vaisala está sendo usada para medir com precisão os níveis de pressão 
atmosférica e umidade no exigente ambiente da atmosfera de Marte. Ele também está sendo usado 
para procurar evidências de rastreio que possam provar que costumava haver água em Marte.

Além disso, a tecnologia de sensores da Vaisala também foi usada no plano conjunto de investigação 
de Marte da Agência Espacial Européia e da Agência Espacial Russa, "ExoMars". Espera-se que a 
tecnologia realize medições precisas no ambiente de baixa pressão atmosférica de Marte.

Exploração de Marte
“Curiosity” (Provedor de imagens: 
NASA / JPL-Caltech / MSSS)

Mona Lisa da Coleção do 
Museu do Louvre

Outros Produtos de Medição Industrial Comprovados em Campo
Organizações de Usuários Uso Produto Vaisala

Instituto Nacional de Ciência dos 
Materiais (NIMS)

Gerenciando pontos de orvalho dentro de salas super secas em 
larga escala para desenvolvimento de baterias de lítio com ar

Transmissores de Ponto 
de Orvalho DMT152

Seibu Giken Co., Ltd. Gerenciando pontos de orvalho de desumidificadores 
para as taxas de ventilação de ar seco

Transmissores de Ponto 
de OrvalhoDMT242

Kanden Engineering Corporation Medindo a umidade no óleo do transformador durante 
as inspeções de remessa

MMT338 umidade no 
transmissor de óleo

Taizhou Yangtze River Bridge (China: 
A ponte a cabo mais longa do mundo)

Monitorando a absorção de umidade do cabo 
principal

Transmissores de Umidade 
e Temperatura HMT330 
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