Medidor portátil de ponto de orvalho
DM70
para aplicações de verificação no local
Funcionalidades
• Desenvolvido para verificação de
pontos e calibração em campo
• Três modelos: Faixas de medição
precisas de -60 a +60 °C
(-76 ...140 °F)
• Sensor DRYCAPâ da Vaisala com
função exclusiva de calibração
automática
• Sensor resiste à condensação
• Os dados podem ser registrados e
transferidos para um computador
via software MI70 Link
• Calibração rastreável
(certificado incluído)
• Resposta rápida, aprimorada pela
opção de purga do sensor
• Variedade de opções de células de
amostragem para conexão a
processos pressurizados

O medidor portátil de ponto de orvalho DM70 DRYCAPâ da Vaisala oferece medição
rápida e precisa para aplicações industriais de ponto de orvalho, como ar comprimido,
tratamento de metais e secagem de plásticos.
Benefícios
• Compacto e leve
• Interface do usuário intuitiva
• Baixa necessidade de manutenção
devido à estabilidade superior a
longo prazo
• O sensor resiste à condensação e
seca rapidamente quando
molhado
O DM70 mede a temperatura do ponto
de orvalho com precisão em uma ampla
faixa de medição. A sonda pode ser
inserida diretamente em processos
pressurizados, e ela responde
rapidamente, de condições ambientais às
de processo. O medidor DM70 é
adequado para medição direta do ponto
de orvalho do processo em uma ampla
faixa de temperatura e pressão. Para
aplicações mais exigentes, o DM70 pode
ser usado com células de amostragem ou
com o Sistema de amostragem DSS70A
DRYCAPâ da Vaisala.

Tecnologia DRYCAPâ da
Vaisala
O DM70 está equipado com o sensor
DRYCAPâ da Vaisala. O sensor fornece
medição confiável, estável e de alto
desempenho do ponto de orvalho. A
calibração automática detecta possíveis
imprecisões de medição online e corrige
automaticamente o desvio da
extremidade seca na curva de calibração.

Três opções de sonda
Estão disponíveis três modelos de
sondas, todos com calibração
automática. Os modelos A e B são sondas
de uso geral. O modelo C é desenvolvido
especificamente para o gás SF6. Os
modelos de sonda B e C têm uma
funcionalidade adicional de purga de
sensor que aquece e seca o sensor,
tornando a resposta de condições
ambiente à secas excepcionalmente
rápida.

Interface do usuário intuitiva
O DM70 possui uma interface do usuário
versátil e fácil de usar, baseada em
menus, um visor LCD gráfico nítido e
recursos de registro de dados. Ele
também pode ser usado como uma
ferramenta para ler a saída de
transmissores f ixos de ponto de orvalho
da Vaisala, como o DMT242, DMT132,
DMT143, DMT152 e DMT340.
O DM70 exibe um a três parâmetros por
vez, numérica ou graficamente. Várias
unidades de umidade podem ser
selecionadas. Além disso, o DM70 inclui a
conversão do ponto de orvalho da
pressão do gás para ponto de orvalho da
pressão ambiente. Uma saída analógica
também está disponível.

MI70 Link
O software MI70 Link Windows opcional
e o cabo de conexão USB formam uma
ferramenta prática para transferir os
dados registrados e os dados de medição
em tempo real do DM70 para o
computador.

Dados técnicos do DM70
Desempenho de medição,
Sonda DMP74A
Ponto de orvalho
Faixa de medição (típica)

Ponto de orvalho
-50 ... +60 °C (−58 ... +140 °F)

Precisão do ponto de orvalho versus condições de medição

Precisão (sonda A) −40 ... +60 °C

Desempenho de medição, sondas DMP74B e
DMP74C (para gás SF6)

±2 °C (±3,6 °F) (ver gráfico)

Tempo de resposta

Faixa de medição (típica)

-70 ... +30 °C (-94 ... +86 °F)

Precisão do ponto de orvalho versus condições de medição

Linha pontilhada:
Para o DMP74C, a faixa de precisão de ±2 °C é limitada a -50 °C Td quando usado
em gás SF6.

Vazão 0,2 m/s, pressão de 1 bar, +20 °C 63% [90%]
(+68 °F)

Precisão (sondas B e C) -60 ... +20 °C

±2 °C (±3,6 °F)
(ver gráfico)

0 ... −40 °C Td (32 ... −40 °F Td)

20 s [120 s]

Tempo de resposta

-40 → 0 °C Td (-40 → 32 °F Td)

10 s [20 s]

Sensor de ponto de orvalho

Vaisala DRYCAPâ 180S

Vazão 0,2 m/s, pressão de 1 bar, +20 °C 63% [90%]
(+68 °F)

Temperatura
Faixa de medição

-10 ... +60 °C (+14 ... +140 °F)

Precisão a +20 °C (+68 °F)

±0,2 °C (±0,36 °F)

Dependência típica de temperatura dos ±0,005 °C/°C (±0,005 °F/°F)
eletrônicos
Sensor de temperatura

Pt100 RTD Classe F0.1 IEC 60751

Outras variáveis disponíveis
Ponto de orvalho convertido em pressão atmosférica, volume em ppm e
concentração em peso em ppm, umidade absoluta, taxa de mistura, umidade
relativa

Ambiente de operação, Todos os modelos de
sonda
Temperatura de operação

-10 ... +60 °C (+14 ... +140 °F)

Pressão de operação para DMP74A,
DMP74B

0 ... 20 ... 0 bara (0 ... 290 psia)

Pressão de operação para DMP74C

0 ... 10 ... 0 bara (0 ... 150 psia)

Vazão da amostra

Nenhum efeito para a precisão da medição

Gases medidos

Gases não corrosivos

Conformidade com EMC

EN61326-1, Ambiente genérico

Especificações mecânicas
Material da sonda (partes molhadas)

Aço inoxidável (AISI316L)

Proteção do sensor

Filtro sinterizado (AISI 316L)

Conexão mecânica

Rosca G1/2” ISO228-1
com anel de vedação colado (gaxeta
em U)

Classificação IP

IP65 (NEMA 4)

Peso

350 g

0 → -60 °C Td (32 → -76 °F Td)

50 s [340 s]

-60 → 0 °C Td (-76 → 32 °F Td)

10 s [20 s]

Sensor de ponto de orvalho

Vaisala DRYCAPâ 180M

Temperatura
Faixa de medição

-10 ... +60 °C (+14 ... +140 °F)

Precisão a +20 °C (+68 °F)

±0,2 °C (±0,36 °F)

Dependência típica de temperatura dos ±0,005 °C/°C (±0,005 °F/°F)
eletrônicos
Sensor de temperatura

Pt100 RTD Classe F0.1 IEC 60751

Outras variáveis disponíveis
Ponto de orvalho convertido em pressão atmosférica, volume ppm e
concentração de peso ppm

Indicador de Medição MI70

Tempo de operação da bateria

Ambiente Operacional

Tempo de carga típico

4 horas

Temperatura de operação

-10 ... +40 °C (+14 … +104 °F)

Tempo de operação

Umidade de operação

0 ... 100% U.R., sem condensação

Uso contínuo

48 h típico a +20 °C (+68 °F)

Temperatura de armazenamento

-40 ... +70 °C (-40 ... +158 °F)

Uso para registro de dados

Até um mês

Entradas e Saídas
Nº máx. de sondas

2

Alimentação elétrica

Pacote de pilhas NiMH recarregáveis
com adaptador CA ou 4 alcalinas
tamanho AA, tipo IEC LR6

Interface para PC

Software MI70 Link com cabo para
porta serial ou USB

Saída analógica
Escala

0 ... 1 VCC

Resolução de saída

0,6 mV

Precisão

0,2% da escala total

Dependência da temperatura

0,002 %/˚C (0,01 %/˚F) escala total

Resistor de carga mínima

10 kΩ para o solo

Especificações mecânicas
Classificação do invólucro

IP54

Materiais do invólucro

Composto ABS/PC

Peso

400 g (14 oz)

Compatibilidade
Conformidade com o padrão EMC

EN61326-1, equipamento portátil

Outro
Idiomas do menu

Inglês, chinês, espanhol, russo, francês, japonês, alemão, sueco, finlandês

Visor

• LCD com luz de fundo
• Monitor de tendência gráfico de
qualquer parâmetro
• Caracteres com até 16 mm de altura (0,63 pol.)

Alarme

Recurso de alarme audível

Capacidade de registro de dados

2700 pontos de dados em tempo real

Intervalo de registro

De 1 s a 12 h

Duração do registro

1 min ... memória cheia

Resolução

0,01% U.R., 0,01 °C/°F, 0,01 hPa,
0,01 aw, 10 ppm / 0,01 %CO2

Dimensões de MI70 em milímetros (polegadas)

Peças sobressalentes e acessórios
Estojo impermeável

MI70CASE3

Estojo macio

ESTOJOMACIOMI70

Software MI70 Link com cabo USB

219687

Software do MI70 Link com cabo para porta serial

MI70LINK

Cabo de saída analógica

27168ZZ

Cabo de extensão de 10 m (32,81 pés) para sonda

213107SP

Sistema de amostragem portátil
(ver ficha técnica separada)

DSS70A

Cabos de conexão para transmissores fixos de ponto de orvalho da Vaisala
para transmissor DMT242

27160ZZ

Para a série DMT340

211339

Para transmissores DMT152, DMT143 e DMT132

219980SP

Dimensões da sonda em milímetros (polegadas)
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