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Crește eficiența sistemului de
aer comprimat

VAISALA produce echipamentele cu cea mai bună acuratețe și
stabilitate în măsurarea umidității, temperaturii și a punctului de

rouă.

Pentru aerul comprimat vă recomandam:

Display universal Vaisala 520

Transmițătorul Vaisala Indigo 520 cu sondă dublă și suport multi-parametru este
un dispozitiv gazdă pentru sondele inteligente de sine stătătoare compatibile cu
VAISALA INDIGO. Transmițătorul oferă multe funcții suplimentare pentru sondele
INDIGO cum ar fi configurarea sondei, afișaj al valorilor și posibilitatea de logare
date.

Aerul comprimat este considerat a patra utilitate ca importanță in
industrie. Prin monitorizarea instalației de aer comprimat se pot face

reduceri masive de costuri  pentru compania dumneavoastră prin
două căi:

Monitorizarea procesului de
uscare a aerului comprimat,
evitând eventualele uscări excesive
ale acestuia. Pentru a avea mai
multe detalii, am pus la dispoziția
dumneavoastră un ghid de
optimizare a proceselor de uscare.

Asigurarea în permanență a
calității aerului comprimat utilizat
în anumite procese sau de anumite
utilaje, fapt ce duce la un număr
redus de produse neconforme sau la
o bună funcționare a utilajelor ce îl
folosesc.

Pentru mai multe informații despre echipamentele noastre
vă punem la dispoziție arhiva de webinarii la cerere Vaisala și
programul de webinarii ce urmează să aibă loc 

Pentru un raspuns rapid vă stăm oricând la dispoziție pentru
Consultanță GRAUITĂ legate de nevoile dumneavoastră.
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Transmițător
DPT146 pentru

punct de rouă și
presiune

Soluția completă ce
monitorizează

umiditatea/temperatura și
presiunea aerului din

instalație 

Mai multe detalii

Aparat de
măsurare pentru

punct de rouă
DMP8

Soluția generală pentru
monitorizarea umidității și

a temperaturii aerului
comprimat. Dispune și de
posibilitatea de a monta un
display cu 2 porturi pentru

probele Indigo 

Mai multe detalii

Trusa portabilă de
prelevare și

măsurare pentru
DM70

Soluția portabilă pentru a
verifica la punctul de lucru
calitatea aerului comprimat 

Mai multe detalii

Mai multe detalii

GHID DE OPTIMIZARE A PROCESELOR DE USCARE

Solicită consultanță gratuită
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