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Milhares de aplicações
O equipamento meteorológico Vaisala 
está em uso diário ao redor do mundo. 
As nossas soluções apoiam uma grande 
variedade de aplicações, incluindo: 

▪ Aplicações para agricultura 

▪ Monitoramento e previsão da 
qualidade do ar

▪ Aviação, tráfego, navegação, e outras 
aplicações em transportes

▪ Climatologia

▪ Aplicações de defesa

▪ Redução de riscos de desastres

▪ Monitoramento e previsão 
hidrológica

▪ Previsão numérica do tempo

▪ Redes de observação e 
monitoramento do tempo presente

Nós gostamos de pensar que as nossas 
soluções melhoram vidas: com o 
melhor conhecimento prévio de eventos 
meteorológicos e hidrológicos, podemos 
aumentar a segurança e eficiência em 
terra, mar e ar.

Os instrumentos Vaisala são um marco 
na comunidade meteorológica mundial 
porque duram por décadas. Muitas 
das soluções Vaisala são modulares e 
atualizáveis, de modo que o sistema 
pode ser expandido e melhorado, 
se necessário, poupando os seus 
recursos. Garantimos também a 
disponibilidade de peças de reposição 
para o ciclo de vida do produto e além 
deste.

Quando se está procuran-
do por um inovador glo-
bal, um líder de vendas de 
instrumentação meteoroló-
gica e hidrológica ou quan-
do necessita-se de serviços 
para os seus sistemas de 
previsão e medição do 
tempo, há várias razões 
para escolher a Vaisala. 
Nós estamos prontos para 
satisfazer as suas neces-
sidades, independente de 
onde você esteje.

Alcance mundial



 

Os sensores, sistemas e  
soluções da Vaisala são 
usados de múltiplas  
maneiras, todos os dias,  
ao redor do mundo.

A Vaisala oferece, entre outras soluções:

▪ Estações automáticas de tempo

▪ Sistemas de sondas

▪ Radares de tempo

▪ Sistemas de detecção de relâmpagos

▪ Perfiladores de vento

▪ Medições de visibilidade e de tempo presente

▪ Medições de altura de nuvens

▪ Sistemas de gerenciamento de dados

▪ Serviços de gerenciamento de projetos

▪ Serviços de suporte à operações

▪ Serviços de dados

O parceiro do seu ciclo de 
vida 
Você precisa mais que instrumentos – 
precisa de um parceiro em que possa 
confiar para o planejamento, instalação 
e serviços continuados. Estes são 
alguns dos pontos fortes da Vaisala – e 
uma razão porque nossa relação com 
alguns clientes tem durado mais de 50 
anos. 
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