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O indicador de medição MI70 da 
Vaisala é um indicador fácil de usar. 
Quando combinado com uma 
sonda de medição, ele é ideal para 
aferições de campo e calibração dos 
instrumentos fixos da Vaisala. O MI70 
conta com sondas para medição de 
umidade, temperatura, ponto de 
orvalho, umidade em óleo e CO2. 
Além disso, o MI70 pode ser usado 
como visor quando conectado a 
certos transmissores da Vaisala.

Operação com várias 
sondas

O indicador MI70 dispõe de duas 
entradas para cabo, às quais duas 
sondas (ou transmissores) podem 
ser conectadas simultaneamente. Por 
exemplo, uma sonda de temperatura 
e umidade pode ser conectada em 
uma entrada e uma sonda de CO2, 
em outra. O indicador pode exibir as 
medições feitas pelas duas sondas, 
de modo que os dados de umidade, 
temperatura e CO2 podem ser 
exibidos simultaneamente.

Os usuários podem selecionar e 
visualizar até três parâmetros de 
medição ao mesmo tempo. A exibição 
gráfica mostra a estabilização da 
medição e a tendência do processo. 

Interface do usuário 
intuitiva

O MI70 se caracteriza por um menu 
de interface do usuário multilíngue e 
uma exibição de LCD gráfica clara. 
Todos os três parâmetros de 
medição podem ser exibidos e, 
simultaneamente registrados 
na menória. O visor mostra as 
tendências de medição graficamente 
e numericamente. Os usuários 
podem selecionar os parâmetros e 
as unidades de medição. A interface 
de usuário intuitiva do MI70 conta 
com menus e teclas para mudar 
as configurações, os registros e as 
preferências de exibição.

Múltiplas opções de 
línguas
O MI70 foi programado com uma 
variedade de línguas: Inglês, Alemão, 
Fancês, Finlandês, Espanhol, Suéco, 
Chinês, Russo e Japonês.

Características/ Benefícios: 

▪ Ampla seleção de sondas de 
medição  
– HM70, DM70, MM70, GM70

▪ Operação de multisonda- 
combina quaisquer duas 
sondas

▪ Pode ser conectado a 
determinados transmissores 
fixos da Vaisala

▪ Interface intuitiva

▪ Nove opções de idiomas

▪ Adequado para aferições de 
campo ou instrumentos fixos

O indicador MI70 com uma sonda de medição pode ser usado para verificação  
e calibração de campo.

Conexão opcional para PC
O software opcional Windows® 
MI70Link e o cabo de conexão USB 
formam uma ferramenta prática para 
transferir registros de dados, assim 
como dados de medição em tempo 
real do MI70 para um computador.
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Dados técnicos
Informações gerais do indicador de medição 
MI70 
Menu das línguas Inglês, Chinês, Francês, Espanhol, Alemão, 

Russo, Japonês, Suéco, Finlandês
Visor LCD com luz traseira, tendência de exibição 

gráfica de qualquer parâmetro, caracteres de 
até 16 mm

Max. no. de sondas 2
Fonte de 
alimentação

Pacote de baterias recarregáveis NiMH com
adapatador AC ou alcalinas tamanho 4xAA, tipo IEC 

LR6
Résolution 0.01 %RH, 0.01 °C/°F,

0.01 hPa, 0.01 aw,
10 ppm/0.01 %CO2

Saída analógica (com cabo acessório) 0 ... 1 VDC
Resolução de saída 0,6 mV

Interface PC Software MI70Link com cabo USB ou cabo para 
porta serial

Capacidade de registro de dados 2700 pontos
Intervalo de registro 1 s ... 12 h
Duração do registro 1 min ...memória completa

Alarme função de alarme audível
Intervalo de temperatura -10 ... +40 °C (+40 ... +104 °F)
Intervalo de umidade não condensado
Classificação do invólucro IP54
Materiais do invólucro combinação de ABS/PC 
Peso (somente Indicador) 400 g
Tempo de operação da bateria (depende da/s sonda/s escolhida/s)

Uso contínuo (uma sonda da 
série HM70, DM70 e MM70) 48 h típico em +20 °C (+68 °F)
Uso contínuo (alça GM70) acima de 8 h em +20 °C (+68 °F)
Uso contínuo (bomba GM70) acima de 5 h em +20 °C (+68 °F)
Uso de registro 
de dados

acima de um mês, dependendo Intervalo  
de registro

Cenários ambientais, por ex. pressão 
(e temperatura, se não incluído)

definido pelo usuário

Compatibilidade eletromagnética EN 61326-1, 
Equipamento Portátil

Sondas de medição para o MI70
Sondas HM70 Série umidade e temperatura

HMP75(B) Sonda de uso geral
HMP76(B) Longa, sonda de aço inoxidável
HMP77(B) Sonda pequena, com cabo de 5 m 

Sondas DM70 Série ponto de orvalho
DMP74A, DMP74B Sonda pressure-tight para medições de ar 

seco
DMP74C Sonda para medições de gás SF6 

Sonda MM70 de umidade no óleo
MMP78 Pressure-tight, sonda de aço inoxidável

Sondas de Dióxido de Carbono GM70
GMH70 Alça para sonda de amostragem de difusão 
GM70PUMP Bomba de amostragem para GM70

Para especificações completas das sondas de medição consulte 
as brochuras relevantes/Guias do usuário (use o formulário de 
pedidos para definir a sonda desejada)

Accessórios
Estojo resistente impermeável

Sondas curtas HM70, DM70 e GM70  MI70CASE3
Sondas longas HM70 e MM70  MI70CASE4

Estojo macio
Sondas curtas HM70, DM70 e GM70 MI70SOFTCASE

Cabos de conexão transmissores para
Séries MMT/HMT330, HMT120/130, DMT340, 
PTB330, PTU300 211339
Séries HMD60/70 HMA6070
DMT242 27160ZZ
DMT143, DMT143L, DMT152, MMT162, 
Séries HMW90, Séries HMDW110  
e Séries GMW90 219980SP
Series MMT/HMT310, GMP343 DRW216050SP
GMT220, GMD20 GMA70
HMP155 221801

programa MI70Link com cabo USB 219687
Software MI70Link com cabo para porta serial MI70LINK
Cabo de saída analógica 27168ZZ
10 m (32.81 ft) cabo de extenção para sonda 213107SP
Bateria, NiMH 4.8 V 26755

Favor contatar-nos no
br.vaisala.com/pedirinfo

www.vaisala.com Escanear o código 
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