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Vaisala viewLinc ‑valvontajärjestelmän liitäntävaihtoehdot

Pitkän kantaman langaton VaiNet‑valvonta1

Ominaisuudet

▪ Vaisalan oma langaton ratkaisu, 
joka perustuu pitkän kantaman 
LoRa®-radiotaajuustekniikkaan

▪ Paikallinen näyttö ja hälytykset

▪ Irrotettava älykäs mittapää, joka 
on helppo asentaa ja kalibroida

▪ Paristokäyttöinen (toimii tavallisilla 
AA-koon alkali- tai litiumparistoilla)

▪ Parametrit: pelkkä lämpötila 
(enintään kaksi kanavaa), lämpötila 
ja suhteellinen kosteus, hiilidioksidi 
(%) tai yksi kanava kullekin 
kolmesta parametrista (CO2, 
lämpötila, suhteellinen kosteus)

▪ Kotelon luokitus IP54

▪ Tyypillinen kantama sisätiloissa 
≥ 100 m

Etähälytykset

Etävalvonta, etähälytykset 
ja etäraportointi

Windows-
palvelin, johon 
on asennettu 
viewLinc

N
ykyinen verkko

In case there is a connection problem,
 data loggers automatically connect 

to another access point.

Vaisala Access PointData Loggers

Temperature Probe
(1 or 2 channels)

PoE or DC 
Power

Probe options: CO2 %, CO2% 
with temperature, or CO2% with 

temperature and humidity

PoE tai 
tasavirta

Dataloggerit Vaisala-tukiasema

Lämpötilamittapää 
(1 tai 2 kanavaa)

Mittapäävaihtoehdot: CO2-%, 
CO2-% ja lämpötila tai CO2-%, 

lämpötila ja kosteus

Yhteysongelman tapauksessa 
dataloggerit muodostavat automaattisesti 

yhteyden toiseen tukiasemaan.



Ominaisuudet

▪ Paikallinen näyttö ja hälytyksen tila

▪ Ulkoisia mittapäitä saatavilla

▪ Paristokäyttöinen

▪ Parametrit: lämpötila, kosteus sekä analogia- 
ja kontaktitulot

▪ Kotelon NEMA-luokitus: IP65

Wi‑Fi‑dataloggerit2

Wi‑Fi‑vakiosovitin3

T1 18 °C
T2   4 °C

T1 18 °C
T2   4 °C

Paristokäyttöinen 
langaton dataloggeri 
(802.11 b tai g)

Etähälytykset

Etähälytykset

Etävalvonta, etähälytykset 
ja etäraportointi

Etävalvonta, etähälytykset 
ja etäraportointi

Tietokone tai palvelin 
(Windows), jossa on 
viewLinc-ohjelmisto

Tietokone tai palvelin 
(Windows), jossa on 
viewLinc-ohjelmisto

lämpötila 
Mittapäät

Lämpötilamittapäät Lämpötiladataloggeri Langaton  
Ethernet-liityntä 
IEEE 802.11a/b/g/n

N
ykyinen verkko

N
ykyinen verkko

Valinnaiset kiinteät 
mittapäät tai 
etämittapäät  
(RH ja lämpötila)



Moniporttinen Ethernet5

6 Suoraan tietokoneeseen 
USB:n kautta

Power over Ethernet vNet PoE4

Etähälytykset

Etävalvonta, etähälytykset 
ja etäraportointi

Tietokone tai 
palvelin (Windows), 
jossa on viewLinc-
ohjelmistoN

ykyinen verkko

CAB100-asennuskaappi paine-eron 
ja muiden parametrien valvontaan. 
DL4000-dataloggerit, PDT101-
paineanturit ja muita valinnaisia tuloja.

Tietokone 
tai palvelin 
(Windows),
jossa on 
viewLinc-
ohjelmisto

Dataloggeri

Dataloggerit

PoE–Ethernet-
muunnin 
dataloggereille

+

+

+

+Wireless Temperature, Analog Device Monitoring

Refrigerator

Temperature probe

120 VAC

  Wireless
  Ethernet Interface
  802.11b

    
Temperature
data logger

    1 000

X

File View Tools

23.1 C
47.1 RH

Set alarm points

Existing  Network

viewLinc Monitoring & Alarming

Remote Monitoring,
Alarming & Reporting

Computer or Server 
with  viewLinc

(Windows OS)Analoginen laite, kuten CO2 ja O2, paine-ero tai hiukkasten 
valvonta, liitettynä jännitteen ja virtasilmukan dataloggeriin

Etähälytykset

Etävalvonta, etähälytykset 
ja etäraportointi

Tietokone tai 
palvelin (Windows), 
jossa on viewLinc-
ohjelmisto

N
ykyinen verkko

Mittapäät

Syväjääpakastin

Kosteus ja lämpötila

vNet (Ethernet-liityntä) 
ja DL-dataloggeri

Jääkaappi

Lämpötila

PoE tai tasavirta



Lähettimet8

Ominaisuudet

▪ Paikallinen näyttö

▪ Ulkoisia mittapäitä saatavilla

▪ Parametrit: kosteus, lämpötila, kastepiste, 
ilmanpaine, CO2

▪ Kotelon NEMA-luokitus: IP65

Ethernet‑yhteys suhteellisen kosteuden olosuhdekaappiin7

Etähälytykset

Etähälytykset

Etävalvonta, etähälytykset 
ja etäraportointi

Etävalvonta, etähälytykset 
ja etäraportointi

Tietokone tai palvelin 
(Windows), jossa on 
viewLinc-ohjelmistoN

ykyinen verkko

Dataloggeri 
(lämpötila/RH)

Ethernet-liityntä

N
ykyinen verkko

PoE tai 
tasavirta

System Features

System components: 
• Vaisala HUMICAP® Humidity and 

Temperature Transmitter Series 
HMT330 

• Vaisala DRYCAP® Dewpoint and 
Temperature Transmitter Series 
DMT340

• Vaisala Combined Pressure, 
Humidity, and Temperature 
Transmitter PTU300  

• Data logger module in transmitter 

• LAN/WLAN module in transmitter 

• viewLinc software

New HMT330 transmitters that are 
calibrated annually at the Vaisala 
Service Center are covered by a  
10-year warranty.

 
.40 1 C

75.8 RH

 
.40 1 C

75.8 RH

Real-Time Data Trending
Users can view real-time trends and 
a graphical overview of controlled 
areas, allowing monitoring of 
all measured points via a single 
interface. Individual points can be 
expanded from the dashboard 
overview to view trend data.

Complete Data Protection
Months of data can be retained 
in the memory of each logger. 
Automatic data backfill to the server 
and client PCs ensures gap free data.

Flexible Alarms 
Remote and local alerts for out-of-
tolerance conditions are sent via 
text, phone, pager, PC, buzzer, lights, 
and third-party responders. Alerts 
can be sent and acknowledged 
via SMS and email using a mobile 
phone.

Automated Reporting
Custom reports can be created on 
demand. Frequently run reports 
can be automatically generated and 
delivered by email according to a 
preset schedule.

Easily Scalable 
Vaisala viewLinc CMS scales easily 
from just one or two measurement 
points to more than 1,000, and is 
ideal for multi-site and multi-country 
use.

Browser-based Access 
No software needs to be installed on 
client PCs.

E
xisting

 N
etw

o
rk

Computer (Server) with 
Windows OS +
viewLinc software

Remote Alarming & 
Acknowledgment  
via mobile device

Global Remote 
Monitoring

PC Browser

Ref. B211514EN-A ©Vaisala 2016
This material is subject to copyright protection, with all 
copyrights retained by Vaisala and its individual partners. All 
rights reserved. Any logos and/or product names are trademarks 
of Vaisala or its individual partners. The reproduction, transfer, 
distribution or storage of information contained in this brochure 
in any form without the prior written consent of Vaisala is strictly 
prohibited. All specifications —  technical included —  are subject 
to change without notice.

Please contact us at 
www.vaisala.com/requestinfo

www.vaisala.com Scan the code for 
more information
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+Wireless Temperature, Analog Device Monitoring

Refrigerator

Temperature probe

120 VAC

  Wireless
  Ethernet Interface
  802.11b

    
Temperature
data logger

    1 000

X

File View Tools

23.1 C
47.1 RH

Set alarm points

Existing  Network

viewLinc Monitoring & Alarming

Remote Monitoring,
Alarming & Reporting

Computer or Server 
with  viewLinc

(Windows OS)

Jännitteen ja 
virtasilmukan 
dataloggeri



Ota meihin yhteyttä osoitteessa 
www.vaisala.fi/contactus

www.vaisala.fi Skannaamalla 
koodin saat 
lisätietoja aiheesta

Viite: B211150FI-G ©Vaisala 2021
Tämä materiaali on tekijänoikeussuojan alainen, ja Vaisala sekä sen 
yksittäiset yhteistyökumppanit pidättävät kaikki tekijänoikeudet 
siihen. Kaikki oikeudet pidätetään. Logot ja/tai tuotenimet ovat 
Vaisalan tai sen yksittäisten kumppanien tavaramerkkejä. Tässä 
esitteessä olevien tietojen kaiken muotoinen kopiointi, siirto, 
jakelu tai tallentaminen ilman Vaisalalta saatua kirjallista lupaa on 
ehdottomasti kielletty. Kaikkia tietoja — myös teknisiä — voidaan 
muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Modbus TCP ja RTU9
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In case there is a connection problem,
 data loggers automatically connect 

to another access point.

Vaisala Access PointData Loggers

Temperature Probe
(1 or 2 channels)

PoE or DC 
Power

Probe options: CO2 %, CO2% 
with temperature, or CO2% with 

temperature and humidity

Etähälytykset

Etävalvonta, etähälytykset 
ja etäraportointi

Windows-
palvelin, johon 
on asennettu 
viewLinc

N
ykyinen verkko

Ethernet-liityntä

Liitä viewLinc-ohjelmistoon Vaisala Indigo 
-isäntälaitteen kautta erilaisia mittapäitä 
hiilidioksidin, höyrystyneen vetyperoksidin, 
kosteuden ja lämpötilan mittaukseen.

Modbus RTU

Lisää laitteita, jotka 
käyttävät Modbus 
TCP RTU -protokollaa: 
hiukkaslaskureita ja muita 
Modbus-laitteita. 

Modbus TCP


