
A próxima geração da medição de umidade
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A inovação:  
Medição seletiva do ponto de orvalho da água 

Nenhum reagente, químicos auxiliares ou 
gases transportadores são necessários

Precisão, confiabilidade e 
reprodutibilidade superiores 
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AQUATRAC®-Station is a registered trademark. Design and technology are subject to change without notice.  © 2020 Brabender Messtechnik® GmbH & Co. KG.

Por que AQUATRAC Station?

Funcionalidades 

Campos de aplicação
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A próxima geração da medição de umidade

Precisão, confiabilidade e reprodutibilidade superiores

www.brabender-mt.de/AT-S

Brabender  
Messtechnik® 

GmbH & Co. KG
Kulturstraße 73 

D- 47055 Duisburg

Tel.: +49 203 99819-0 
Fax: +49 203 99819-22

www.brabender-mt.de 
sales@brabender-mt.de

Nenhum reagente nem químicos 
Medição sem perdas ou custos adicionais  
Facilidade no uso  
Não necessita de pessoal especializado ou 
treinamento 
Resultados de medição precisos e  
reprodutíveis 
Precisão de 0.01 mg H2O absoluto
Funções de análise únicas  
Medição da umidade da superfície e do núcleo 
Critérios de medição definidos pelo usuário  
Fim da medição após o tempo definido, depois 
de cair abaixo de uma quantidade de água por 
tempo ou exceder o limite de processamento

Banco de dados de usuário 
Fácil controle de direitos de acesso 

Banco de dados de materias 
Criar e gerenciar limites de processamento e quantidades de amostra recomendadas 

Display de toque de alta resolução 
Claramente organizado e confortável de usar

Acesso gerenciado à rede
Multiplataforma e acesso seguro aos resultados de medição, incluindo exportação de PDF e CSV

Ampla gama de acessórios
Opcional: Luzes de sinal de 3 cores, impressora de etiquetas e balanças de precisão

• Todos termoplásticos, termocompostos e 
elastômeros em pó ou granulados 

• Inspeção na entrada de mercadorias
• Monitoração e otimização do processo de 

secagem do granulado 
• Medição do granulado na máquina/ funil da 

máquina 
• Medição do produto acabado, isto é, após o 

condicionamento e inspeção final 
• Controle de qualidade em laboratório ou na 

produção
• E muito mais... 
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Trav. Itumbiara, 39 - Campo Belo
04617-070 São Paulo - SP - Brasil


