Instrumentos para Medição da Umidade da Madeira
Registradores de Pressão e Temperatura
Controladores de Estufa e Fitossanitário

Controlador de Estufa para Secagem de Madeira
DMC 2051 - Gráﬁco
Este equipamento preserva as mesmas características e funcionalidade do DMC2051.
Foram agregadas novas funções que permitem um maior controle do processo e
gerenciamento via supervisão pelo microcomputador.
Ø Display gráfico: apresenta mais informações;
Ø Curva secagem com até 20 fases;
Ø Reversão em minutos e partidas com sincronismo;
Ø Bloqueios da fase ou reversão preservando o
consumo;
Ø Controles especiais na fase de aquecimento;
Ø Intervalo de registro programável;
Ø Históricos com memória circular;
Ø Atende a norma fitossanitária - IN32;
Ø Alimentação 220Vca ou 24Vca;
Ø Comunicação e interface com o supervisório.

Supervisão e Gerenciamento DMC 2051 - Gráﬁco

Este aplicativo permite uma supervisão contínua
(tempo real) dos controladores DMC 2051 - Gráfico e da
pressão da caldeira, agindo de uma forma lógica ele
gerencia e atua no processo dos controladores e no uso
racional do vapor das estufas. Possui interface com
visualização ampla e geral das estufas, facilitando as
decisões para o operador.

Ø Plataforma Windows;
Ø Registro em banco de dados;

Ø Banco de dados dos programas de secagem;

Ø Conversão dos registros em

Ø Alteração dos parâmetros via supervisão.

relatório e gráfico;

Controladores de Estufa e Fitossanitário

DMC 2051 e DMC 2051-HT
Os controladores possuem uma linguagem de fácil interpretação, para controlar e
gerenciar constantemente o ambiente interno de uma câmara de secagem, monitorando
e registrando as temperaturas e a umidade relativa da câmara, conforme parâmetros
estabelecidos por um programa de secagem, sendo que o sistema apresenta:

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Melhor custo benefício do mercado;
Adaptável em qualquer tipo de estufa;
Medidor de umidade com seleção de espécies de madeira;
Facilidade de operação, manutenção rápida e fácil;
Repetibilidade e otimização da secagem;
Suporte técnico para secagem;
Software para geração de impressão de gráficos e relatórios.

Software DMC 2051

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Plataforma Windows;
Banco de dados das secagens;
Conversão dos dados em relatório e gráfico;
Banco de dados dos programas de secagem;
Desenvolvimento e transmissão de programas;
Intercâmbio de dados e programas via e-mail.

Controladores de Estufa e Fitossanitário

Controlador Registrador de Grandezas CRG08
Equipamento compacto e versátil que se adapta a vários processos. Carrega a mesma
linguagem operacional de fácil interpretação usado nos controladores.

CRG08-KD HT e CRG08-KD HT /
Equipamento destinado ao processo de secagem de madeiras com função
fitossanitária, similar ao DMC2051.

Ø Controle e registro do ambiente da câmara;
Versão Serial
O que mudou?

Ø Programa de secagem com 10 fases;
Ø Medidor de umidade com quatro sondas;
Ø Históricos com memória circular;
Ø Arquivos de programas;
Ø Comunicação com microcomputador.

Ø Certificado para 2 anos;
Ø Placa TX Digital, comunicação serial;
Ø Faixa de temperatura 0 a 150ºC;
Ø Mudança de tecnologia.

CRG08-HT e CRG08-HT /
Equipamento específico para atender a norma Fitossanitário.

Ø Processo fitossanitário programável;
Ø Registros das temperaturas conforme norma IN32;
Ø Históricos com memória circular;
Ø Comunicação com microcomputador ou transferência via Pen Drive.

Controladores de Estufa e Fitossanitário

CRG08 - PRESSÃO
Equipamento destinado ao controle e registro da pressão do vapor de caldeiras.

Ø Entrada de sinal elétrico do transmissor de pressão;
Ø Saídas de controle programáveis;
Ø Registros com intervalos de um minuto;
Ø Memória não volátil;
Ø Comunicação com microcomputador;
Ø Interface com o supervisório DMC2051-Gráfico.

Solução Completa para Medir e Registrar
Umidade da Madeira
DL2000-Reg.
O DL2000–Reg é uma evolução do DL 2000 com
a função de registrador incorporado ao medidor.
Desenvolvido num novo conceito tecnológico.
Ø Bateria recarregável;
Ø Baixo consumo e autonomia superior a 30 horas;
Ø Registro de dados, com informações de lote,
umidade, data e hora;
Ø Comunicação USB 2.0;
Ø Relógio interno;
Ø Alarme visual para umidade.

Software DL2000 – Reg.
Acompanha um software com uma interface que
permite a visualização dos registros via computador.
Ø Aplicativo em plataforma Windows;
Ø Coleta e arquiva dados de um ou
mais equipamentos;

Ø Armazenamento em banco de dados;
Ø Emissão de relatórios e geração de gráficos;
Ø Atualização do software do equipamento.

Controladores de Pressão e Registrador de Umidade

Acessórios

Medidores de Umidade para
Madeira com Agulhas
Correlação existente entre a resistência ôhmica e a umidade da
madeira

Agulha com rosca
para martelete

Pino Sensor
em Aço Inox

Madeira Serrada
Ø Diferenciação para madeiras duras,
médias e moles;
Ø Faixa de medição de 6% a 60% (base seca);
Ø Correção da umidade conforme a
temperatura;
Ø Visor de cristal líquido;
Ø Alimentação com 2 Pilhas AA (DL2020);
Ø Acompanha cabo sensor com
quatro (4) agulhas e bolsa;
Ø Martelete para madeiras roliças.

BOLSA DL2000

BOLSA DL2020

Conversor USB/422
Conversor USB/Serial

MALETA DL2000

Martelete
• Indicado para madeiras
duras ou espessas

Sensores de temperatura
PT-100

Pino Digisystem
Macho e Fêmea

MALETA DL2020
Display DL2020

Lâmina e Madeira fina
Ø Diferenciação para madeiras
duras, médias e moles;
Ø Faixa de medição de 5% a 40%
(base seca);
Ø Utilizado em lâminas;
Ø Escala média;
Ø Faixa de medição de 5% a 22%
(base seca).

DLM 2000L

Ø Para esses modelos - Indicação através de
led's, indicação de bateria fraca, alimentação
com uma bateria de 9 volts e acompanha bolsa.

DUL 9009

Medidores de Umidade e Acessórios

Medidor de Umidade para Madeira e Lâminas
Ø Faixa de medição de 6% a 60% (base seca);
Ø Seleção para sete (7) curvas de madeiras;
Ø Resolução de 1% para valores
acima de 10%;
Ø Display com dois dígitos de led's
vermelhos;
Ø Pode utilizar cabo sensor com quatro

DUO 2070 para Madeira
com cabo sensor

(4) agulhas;
Ø Alimentação com 2 pilhas AA.

DUO 2070 para Lâminas

Medidores de Umidade para Madeira de Contato

DUC 2050L

Ø Explora a capacitância da madeira;
Ø Faixa de medição de 5% a 40%;
Ø Seleção da densidade da madeira
entre 0,20 a 0,99 g/cm3;
Ø Espessura da madeira entre 20 a 50 mm;
Ø Leitura rápida e instantânea sem danificar
o produto;
Ø DUC 2020 - Visor gráfico com três dígitos;
Ø DUC 2050L - Display com dois dígitos de
led´s vermelhos;
Ø Alimentação com 2 pilhas AAs;
Ø Aplicação em produtos acabados;
Ø DUC 2020 nova versão do DUC2050.

Sistema para Medição da Umidade em Estufas
Ø Utilizado para interligar os sensores de
umidade do interior da estufa a um
medidor portátil;
Ø Chave de seleção para 8 pontos de leitura;
Ø Cabo especial para uso no interior da estufa;
Ø Pinos sensores em inox para cravar na madeira;
Ø Medidor com correção da umidade conforme a
temperatura.

Medidores de Umidade e Acessórios

DL 2000
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