
Oikean kastepistemittalaitteen valinta 
paineilmasovellukseesi 

Oikean, paineilmajärjestelmäsi vaatimuksia vastaavan 
kastepisteanturin ja lähetintyypin valinta on tärkeä tehtävä. 
Tämä opas on suunniteltu auttamaan olennaisimmissa 
kysymyksissä, joita on hyvä miettiä eri vaihtoehtoja punnittaessa. 
Tästä dokumentista saat tarvittavat tiedot ja työkalut 
hankintapäätöksen tekemiseen. 

Vaisalan kiinteästi 
asennettavat lähettimet 

▪ Täysin konfiguroitavat 
lähettimet: DMT340-sarja sekä 
HMT337 ja HMT338  

▪ Analogisella ja sarjaväylä-
liitännällä varustetut laitteet: 
DMT143, DMT152 ja DPT146 

▪ Vain analoginen liitäntä: 
DMT132 ja DMT143L 

Vaisalan konfiguroitava DMT340 -lähetin 
ja kannettava DM70 -mittalaite

1. Millainen käyttö-
ympäristö on kyseessä 
– etsitkö kiinteää vai 
kannettavaa mittalaitetta? 

Kiinteästi asennettavat 
mittalaitteet 
Mittalaitteiden ominaisuudet 
voivat vaihdella perusmalleista 
hyvin monipuolisiin laitteisiin, 
joissa on näyttö, hälytysreleet, 
tiedonkeruutoiminto, ethernet-liitäntä 
ja paljon muuta. Nämä mittalaitteet 
vaativat ulkoisen virtalähteen. 

Seuraavat kysymykset auttavat 
sopivan tuotevalikoiman rajaamisessa.

Mitä mittalaitteen täytyy  tehdä?

a. Mitata jatkuvasti ja esittää tiedot 
paikallisnäytössä? Halutaanko 
erillinen paneelinäyttö vai laitteen 
oma näyttö?

b. Lähettää mittaussignaali jonnekin 
säätöä tai muuta tarkoitusta 
varten? Minkätyyppinen signaali?

c. Hälyttää olosuhteen saavuttaessa 
ennakkoon asetetun hälytysrajan?

d. Tallentaa mittaustietoja? 

Kiinteät mittalaitteet voidaan asentaa 
paineilman tuotantopuolelle 
kuivaimen ohjausta tai valvontaa 
varten sekä käyttöpuolen eri 
sovelluksiin, ja kytkeä ne 

laitoksen ohjausjärjestelmään, 
tiedonkeruujärjestelmään tai 
erilliseen näyttöön.

Kannettavat mittalaitteet 
Nämä laitteet toimivat paristoilla 
tai ladattavilla akuilla. Toiminnot ja 
ominaisuudet vaihtelevat käyttö-
kohteesta riippuen. Tyypillisesti niitä 
käytetään kiinteästi asennettujen 
mittalaitteiden tarkastamiseen 
kentällä sekä paineilmajärjestelmän 
eri kohteiden tarkistusmittauksissa. 

Vaisalan kannettava 
vaihtoehto 

▪ Kevyt, kannettava DM70-
mittalaite

/ SOVELLUSKUVAUS
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Kastepisteet –60 ... –10 °C:

▪ DMT340-sarja – täysin 
konfiguroitavat lähettimet

▪ DPT146 – lähetin, jossa on 
lisäksi paineen mittaus 

▪ DMT143 – pienikokoinen lähetin 
teollisiin kuivainsovelluksiin 

▪ DMT143L (180M-anturilla) – 
analogisella liitännällä

▪ DMP74B -mittapäällä varustettu 
DM70 – kannettava mittalaite

Kastepisteet –80 ... –10 °C:

▪ DMT152 

Kevyt, kannettava DM70-mittalaite 
Ainutlaatuinen DPT146 mittaa sekä 
kastepisteen että paineen. 

Edullisen DMT132-mittalaitteen 
mittaustarkkuus on ±1 °C 
jäähdytyskuivaimen kastepistealueella. 

Kastepisteet –10 ... +20 °C:

▪ HMT337 ja HMT338 – täysin 
konfiguroitavat lähettimet

▪ DMT132 – 4 ... 20 mA, 
2-lankalähetin 

▪ DMT143L (180S-anturilla) – 
analogisella liitännällä

▪ DMP74A -mittapäällä 
varustettu DM70 – kannettava 
mittalaite

2. Millainen kuivain on 
käytössä? 
Suurimmassa osassa paineilma-
järjestelmiä kuivaintyyppi määrää 
mittalaitteelta vaaditun toiminta-
alueen kastepisteen suhteen. 

Tällä hetkellä markkinoilla ei ole 
yksittäistä mittalaitetta, joka mittaisi 
hyvin kaikissa kosteusolosuhteissa. 
Mittausteknologiat on optimoitu 
toimimaan erinomaisesti tietyillä
kosteusalueilla – erittäin kuivissa
olosuhteissa, keskitason ympäristö-
olosuhteissa tai korkeassa kosteu-
dessa. Kunkin alueen kastepisteen 
mittaamiseen liittyy erityisiä haasteita. 

Oikean mittausalueen omaavan 
laitteen valinta vaikuttaa kastepisteen 
mittaamisen tarkkuuteen ja stabiili-
suuteen sekä lyhyellä että pitkällä 
aikavälillä. 

Adsorptiokuivaimet
Adsorptiotyyppistä kuivainta 
käyttävien paineilmajärjestelmien 
kastepiste voi olla –100 … –30 °C.
Suurin osa kuitenkin toimii kastepiste-
alueella –60 ... –40 °C. On tärkeää 
määrittää kastepistetaso, jota todelli-
suudessa haluat valvoa järjestelmäs-
säsi. Jos kuivaimen ulostuloilman 
kastepiste on –80 °C, ja tavoitetasosi 
on kuitenkin –50 °C,   mittalaitteen 
tarkkuus ja optimaalinen toiminta on 
tärkeää juuri tällä –50 °C alueella. 
Näihin kuiviin, matalan kastepisteen 
olosuhteisiin suosittelemme parhaan 
mahdollisen suorituskyvyn saavutta-
miseksi Vaisalan tuotteita, joissa on 
käytössä DRYCAP®-anturit. 

Jäähdytyskuivaimet
Korkeammilla kosteustasoilla 
toimivissa järjestelmissä jäähdytys-
kuivaimet tuottavat kastepisteen 
alueella 2 ... 4 °C. Tämän alueen 
mittauksille suositellaan Vaisalan 
HUMICAP®-tuotteita tai niitä 
DRYCAP®-antureita, jotka on 
optimoitu korkeammille kastepisteille.

3. Mikä on paine ja
lämpötila mittauspisteessä?
Vaikka paineilman lämpötilalla ei 
olekaan vaikutusta kastepisteen 
arvoon, se voi vaikuttaa kastepiste-
anturin suorituskykyyn. Jos mitattava 
ilma on liian kuumaa suunnitellussa 
mittauskohdassa, voi olla tarpeen 
mitata kauempana, paineilmaputkiston 
jäähtyneessä kohdassa tai käyttää 
sivuvirtausta näytteenottoon. 

Järjestelmän paineen seuranta ja 
hallinta on erittäin tärkeää hyvän 
kastepistemittauksen suorittamisen 
kannalta. Koska paineen vaihtelut 
vaikuttavat merkittävästi kastepis-
teeseen, on tärkeää tietää jokaisen 
mittauskohdan paine, jotta eri 
kohteiden kastepistelukemia voidaan 
verrata toisiinsa muuntamalla kaste-
pistelukemat samaan paineeseen 
(TdATM). 

Edellä kuvatut kastepistealueet on 
tarkoitettu yleisiksi suuntaviivoiksi, 
jotka auttavat oikean tuotteen valitse-
misessa. –10 °C:n kastepiste on hyvä
nyrkkisääntö, joka erottaa kaksi 
teknologiaa toisistaan. Koska 
sovelluksen olosuhteet, kuten paine 
ja lämpötila vaikuttavat kuitenkin 
oleellisesti kastepisteeseen, kannattaa 
kysyä neuvoa myös Vaisalan 
asiantuntijalta ennen lopullisen 
päätöksen tekemistä. 
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Vaisalan kastepisteanturit takaavat puhtaan ja kuivan 
paineilmajärjestelmän

▪ Markkinoiden nopein vasteaika siirryttäessä kosteasta kuivaan 
olosuhteeseen – vain muutama minuutti

▪ Sietää hyvin epäpuhtauksia – immuuni kompressoriöljylle ja useimmille 
kemikaaleille

▪ Täydellinen palautuminen kastumisen jälkeen

▪ Pitkä, kahden vuoden kalibrointiväli

▪ Tuotevalikoiman kastepistemittausalue –80 ... +60 °C ±2 asteen 
tarkkuudella 

Vaisalan kuusi erilaista 
näytteenottokammiota 

▪ DMT242SC: 
näytteenottokammio

▪ DMT242SC2: 
näytteenottokammio 1/4":n 
Swagelok-liittimillä (uros)

▪ DSC74: näytteenottokammio 
pikaliittimellä ja vuotoruuvilla

▪ DSC74B: kaksipainekammio

▪ DSC74C: kaksipainekammio 
kierukkaputkella

▪ BALLVALVE-1: palloventtiilisetti 

4. Mitataanko suoraan 
paineilmalinjassa 
vai käytetäänkö 
näytteenottokammiota? 
Kastepistemittapään asentamistavan 
valinta voi olla haastavaa. Yleensä 
varteenotettavia vaihtoehtoja on
kaksi. Yksi tapa on mittapään 
asettaminen suoraan putkeen 
kierteellä käyttäen joko T-haaraa tai 
palloventtiiliä. Toinen tapa on ottaa 
paineilmasta sivuvirtaus ja ohjata 
se mittalaitteen näytekammioon. 
Kumpaankin menetelmään liittyy  
sekä etuja että mahdollisia epäkohtia.

Mittaukset suoraan 
paineilmalinjasta 
Linjasta tapahtuvan mittauksen etuja 
ovat 

a) yksinkertainen asennus 
alhaisemmilla kustannuksilla ja 

b) mahdollisesti nopeampi vasteaika. 

Epäkohtana voidaan nähdä 
putkilinjassa mahdollisesti esiintyvien 
painevaihteluiden aiheuttamat 
muutokset kastepistelukemissa. 
Suoraan putkeen asennettua 
mittapäätä ei myöskään voida 
poistaa kalibroinnin ja huollon ajaksi 
painetta laskematta. Mittapäitä on 
tyypillisesti kahdenlaisia, kiinteitä ja 
säädettäviä. Säädettävillä mittapäillä 
asennussyvyyttä paineilmaputkeen 
voidaan säätää liukuvalla liitinrungolla 
ja kiristysmutterilla. Kiinteillä 
mittapäillä asennussyvyys on vakio. 

Mittaaminen  näytteenotto-
kammion avulla
Vaihtoehtoinen menettelytapa on 
käyttää näytteenottokammiota 
ja ruostumattomasta teräksestä 
valmistettua putkea, joka liitetään 
paineilman päälinjaan halutussa 
mittauskohdassa. Anturin ohi 
annetaan virrata pieni määrä ilmaa 
avaamalla näytteenottokammion 
vuotoruuvia tai -venttiiliä. Kammion 
läpi kulkevan ilman virtausnopeus 
säädetään suhteellisen pieneksi, 
jotta virhettä aiheuttava painehäviö 
kammiossa voidaan estää. Tämän 
menettelytavan etuna on parempi 
paineen hallinta, mikä vähentää 
päälinjan painevaihteluiden 

Vaisalan tuotteiden 
vaihtoehdot 

▪ HMT338 ja DMT348 
säädettävillä mittapäillä

www.vaisala.com 

Ota yhteyttä tästä  
www.vaisala.com/requestinfo

Saat lisätietoja 
skannaamalla 
QR-koodin
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aiheuttamia kastepistelukeman 
muutoksia. Lisäksi mittapää voidaan 
irrottaa järjestelmästä helpommin 
painetta laskematta ja ilmanäyte 
saadaan tarvittaessa jäähdytettyä 
helposti. 
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