
Como Selecionar o Melhor Instrumento de Ponto  
de Orvalho Para Sua Aplicação de Ar-Comprimido 

A seleção do sensor de ponto de orvalho e o tipo de transmissor 
correto para atender às severas necessidades de sua instalação 
única é uma tarefa importante. Este tutorial foi escrito para 
guiá-lo pelas questões mais fundamentais que você deve 
responder ao pesar suas escolhas. Ao terminar, você deve ter 
os conhecimentos e as ferramentas necessárias para tomar uma 
decisão de compra mais informada. 

Opções de transmissores de 
montagem fixa da Vaisala 

▪ Transmissores totalmente 
configuráveis: Séries DMT340, 
HMT337 e HMT338 

▪ Dispositivo analógico e de 
série: DMT143, DMT152, DPT146 

▪ Dispositivos somente 
analógicos DMT132, DMT242 

1. Qual é a plataforma: 
você procura por um 
instrumento fixo ou 
portátil? 

Transmissores de montagem 
fixa 
Esses instrumentos normalmente 
requerem uma fonte de energia 
externa para operar e podem 
variar em complexidade desde um 
dispositivo somente analógico básico 
às unidades mais sofisticadas com 
visores, relés de alarme, registro de 
dados, conexões ethernet e mais. 

O grupo de questões a seguir o ajudará 
a limitar a seleção de produtos entre os 
quais fazer sua escolha.

O que você precisa que o instrumento 
faça?

a. Monitore continuamente com um 
visor local? Medidor em painel ou 
visor integrado?

b. Enviar um sinal a algum lugar para 
controle ou outras razões? Qual o 
tipo de sinal?

c. Alarme em um ponto de ajuste alto/
baixo?

d. Registro de dados?

As unidades de montagem fixa podem 
ser instaladas em aplicações OEM 

para monitoramento ou controle do 
secador, assim como para aplicações 
de usuários finais conectando-se 
a PLCs, registradores de dados e 
visores de medidor em painel.

Dispositivo portátil 
Esses dispositivos móveis são 
alimentados por bateria de tamanho 
e função variadas, otimizados para 
diferentes aplicações. Eles são 
tipicamente usados para verificação 
de transmissores de montagem fixa 
em campo ou para vários pontos de 
verificação superficial em um sistema 
de ar-comprimido. 

Opção portátil da Vaisala 

▪ Medidor portátil leve DM70

/ NOTA DE APLICAÇÃO

Vaisala DMT340 totalmente configurável 
e DM70 portátil.



Pontos de orvalho a  
-60...-10 °C (-76...14 °F):

▪ Série DMT340: transmissor 
totalmente configurável

▪ DPT146: transmissor com 
medição de pressão integrado 

▪ DMT143: transmissor menor 
para aplicações de secador 
industrial 

▪ DMT242 com sensor 180M: 
dispositivo somente com saídas 
analógicas para usuários finais

▪ DM70 com sonda MP74B: 
portátil

Dew points -80…-10°C 
(-112...14°F):

▪ DMT152 (-112...14°F)

Medidor portátil leve DM70 
O DPT146 único mede a pressão e o 
ponto de orvalho. 

O acessível DMT132 tem precisão de 
±1 °C (±1.8 °F) na faixa de medição 
do secador refrigerante. 

Pontos de orvalho a  
-10…+20 °C (14...68 °F):

▪ HMT337, HMT338: transmissor 
totalmente configurável

▪ DMT132 - 4...20mA circuito 
alimentado 

▪ DMT242 com sensor 180S: 
dispositivo somente analógico 
para usuários finais

▪ DM70 com sonda DMP74A: 
portátil

2. Que tipo de secador 
você está usando? 
Na maior parte dos sistemas de ar-
comprimido, o tipo de secador irá 
determinar a variação de operação 
do ponto de orvalho necessária do 
instrumento do ponto de orvalho ou 
tipo de sensor. 

Atualmente não há um único 
instrumento no mercado que meça  
bem todos os níveis de ponto de 
orvalho. Tecnologias de sensoriamento 
são otimizados para se sobressaírem 
em variações específicas: condições 
muito secas, níveis ambientes 
intermediários e ambientes de alta 
condensação de umidade. A medição 
do ponto de orvalho em cada uma 
dessas variações apresenta seu 
próprio conjunto de desafios. 

A escolha do instrumento com a 
faixa de medição certa impactará na 
precisão e na estabilidade em curto e 
longo prazo da medição do ponto de 
orvalho. 

Secadores dessecantes
Sistemas de ar-comprimido que 
utilizam  secadores dissecantes podem 
ter pontos de orvalho entre  
-100…-30 °C (-148...22 °F). Porém, a 
maior parte opera entre -60...-40 °C 
(-76...-40 °F). É importante identificar 
que nível você realmente quer 
controlar e monitorar. Se seu secador 
emite ar de pontos de orvalho a  
- 80 °C (-112 °F) e seu ponto de 
verificação de controle pretendido 
seja -50 °C (-58 °F),  aqui é onde sua 
precisão e desempenho é importante. 

Para essas condições secas e de 
baixo ponto de orvalho, os produtos 
Vaisala que usam o sensor DRYCAP® 
são recomendados pelo melhor 
desempenho. 

Secadores refrigerantes
Em sistemas que operam sob níveis 
mais altos, os secadores refrigerantes 
produzem ponto de orvalho a 2…4 °C 
(35…40 °F). Para essas medições 
intermediárias, recomendamos 
os produtos de sensores Vaisala 
HUMICAP® e sensores modificados 
DRYCAP® para pontos de orvalhos 
altos.

As faixas descritas acima servem 
como um guia geral para auxiliar na 
seleção do produto certo. O ponto 
de cruzamento a -10 °C (14 °F) que 
distingue entre as duas tecnologias 
é uma boa dica, no entanto, uma 

vez que as condições de aplicação 
e temperatura podem afetar esse 
limiar, é uma boa ideia consultar um 
especialista da Vaisala antes de tomar 
sua decisão final. 

3. Qual é a pressão e a 
temperatura no local de 
medição?  
Como a temperatura do ar-comprimido 
não terá afetado o valor do ponto 
de orvalho, ele pode impactar 
negativamente o desempenho do 
sensor do ponto de orvalho. Se o ar 
for muito quente no ponto de medição 
desejado, pode ser necessária a 
escolha de um local fresco na direção 
da corrente ou o uso de um sistema de 
amostragem. 

O monitoramento e o gerenciamento 
cuidadoso da pressão é fundamental 
para realizar uma boa medição 
do ponto de orvalho. Uma vez 
que alterações na pressão afetam 
dramaticamente o ponto de orvalho, é 
importante conhecer a pressão de cada 
local de medição para comparar as 
leituras do ponto de orvalho e baseá-
los em um único valor de pressão.



Os sensores de ponto de orvalho da Vaisala garantem que o 
sistema de ar comprimido seja limpo e seco 

▪ Tempo de resposta úmido-seco mais rápido do mercado: leva apenas
alguns minutos

▪ Alta resistência à contaminação: imune ao óleo do compressor e a maior
parte de outras substâncias químicas

▪ Recuperação completa de condições saturadas

▪ Longo intervalo de calibração de dois anos.

▪ Faixa do produto de -80 °C a +60 °C Td com precisão de ±2

Seis diferentes opções de 
célula de amostragem da 
Vaisala 

▪ DMT242SC: célula de
amostragem básica

▪ DMT242SC2: célula de
amostragem com conectores
macho 1/4".

▪ DSC74: célula de amostragem
com conector rápido e leak
screw

▪ DSC74B: célula de amostragem
dupla de pressão

▪ DSC74B: célula de amostragem
dupla de pressão com bobina

▪ Conjunto de válvula de bola
BALLVALVE-1

4. A medição será
realizada diretamente
na linha ou usando uma
célula de amostragem?
A decisão de como instalar uma 
sonda de ponto de orvalho pode ser 
uma escolha difícil. Duas opções são 
normalmente consideradas: inserir 
a sonda roscada diretamente em 
um "T" ou válvula de bola para uma 
medição no local ou usar a linha 
de amostragem e uma célula de 
amostragem para isolar a medição 
externa do sistema. Há vantagens 
e desvantagens associadas a cada 
método.

Medições na linha
As vantagens de uma medição no 
local podem ser

a) simplificadas e de instalação de
baixo custo e

b) tempo de resposta potencialmente
menor.

Porém, as desvantagens incluem 
pressões de linha flutuantes 
(resultando na mudança dos 
valores do ponto de orvalho) e a 
impossibilidade de isolar ou remover 
a sonda convenientemente do sistema 
do ar-comprimido no momento 
da manutenção ou calibração. 
Geralmente, as sondas de ponto de 
orvalho vêm em duas variedades: 

fixas e ajustáveis. As sondas ajustáveis 
usam um ajuste de compressão da 
rosca permitindo a profundidade 
de inserção ajustável em uma linha. 
Sondas fixas têm ajustes soldados que 
não podem ser reposicionados. 

Medições com a  célula 
de amostragem
A abordagem alternativa envolve o 
uso de uma célula de amostragem e 
tubo de aço inoxidável conectado à 
linha principal no ponto de interesse. 
Permite-se que uma pequena amostra 
de ar-comprimido passe pelo sensor 
abrindo o leak screw ou a válvula. 
A taxa de fluxo pela célula deve ser 
controlada cuidadosamente para 
garantir um mínimo vazamento de 
pressão a partir da linha do processo 
que pode causar leituras erradas. 
As vantagens dessa abordagem 
são o melhor controle da pressão 
do ar minimizando flutuações na 
linha, habilidade de isolar o sensor 
do sistema e opção de resfriar e 
condicionar a amostra de ar se 
necessário. 

Opções de produto fixo da 
Vaisala 

▪ HMT338 e DMT348 com
ajustes de inserção
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