
SOLUÇÕES DE CONTROLO
DE TEMPERATURA

PROBLEMA

O controlo da temperatura é essencial para 
assegurar a conservação de alimentos e 
medicamentos, mas também para manter 
em condições óptimas o armazenamento de 
certos produtos e dispositivos electrónicos, tais 
como salas de servidores. No entanto, nem 
todos os dispositivos de medição e controlo 
de temperatura são altamente precisos e 
possuem a tecnologia mais avançada, pelo 
que é fácil ocorrer erro humano ou gastar 
tempo e recursos humanos desnecessários na 
gestão manual destes sistemas.

SOLUÇÃO

By Demes apresenta as novas Soluções 
de Controlo de Temperatura da VESTA by 
Climax, a mais recente tecnologia em medição 
de temperatura por meio de sondas. Os 
dispositivos de controlo de temperatura 
permitem trabalhar com intervalos de -20°C 
a +50°C, tanto em câmaras frias como em 
ambientes exteriores, com uma precisão e 
fiabilidade de (±1ºC).



DESEMPENHO DO SISTEMA

Controlo da temperatura numa câmara fria

Conhecendo as gamas permitidas para os nossos produtos, 

podemos configurar o controlador de temperatura com 

sonda para enviar alertas de alarme se a temperatura 

estiver acima ou abaixo das gamas desejadas (ex. Mín: 

-8°C / Máx: 1°C).

Podemos até activar dispositivos de forma automática e 

autónoma, tais como ligar o compressor de emergência 

através de um contactor.

O sistema de monitorização da temperatura 
VESTA by Climax protege os produtos 
sensíveis em câmaras frigoríficas, 
congeladores ou armazéns. 

Pode também prevenir possíveis danos 
graças ao sistema avançado ligado ao painel 
de controlo, que permite a comunicação 
em tempo real, alarmante em caso de 
temperatura anormal e um registo histórico, 
com a possibilidade de exportação até 14 
dias. 

VESTA-158 
Sensor + Sonda 

sensor de temperatura

Gamas de temperatura aceitáveis 
para os nossos produtos

Se a temperatura é  <-8°C  o  >1°C  

1
O sistema VESTA irá enviar um aviso de alarme 

imediatamente para o aplicativo SmartHomeSec e o 

sistema irá registrar e armazenar o evento no histórico

 1. SOLUÇÃO VESTA BY CLIMAX 



CASOS DE CONTROLE DE TEMPERATURA

CASO 1: Temperatura normal (dentro dos intervalos estabelecidos)

CASO 2: Temperatura fora dos limites

Alcance de RF até 2km 

Alcance de RF até 2km 

ALARME DE ALTA TEMPERATURA!

Exemplo
Gamas de temperatura aceitáveis para os 

nossos produtos

Exemplo
Gamas de temperatura aceitáveis para os 

nossos produtos

História da App/Web

História da App/Web

App SmartHomeSec

App SmartHomeSecALARME!
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 3. VANTAGENS DA SOLUÇÃO

 4. CASOS DE APLICAÇÃO 2. CONFIGURAÇÃO AUTOMÁTICA DE REGRAS

Regras de activação 
Podemos configurá-los no aplicativo 
SmartHomeSec ou na plataforma web 
SmartHomeSec.

App SmartHomeSecWeb SmartHomeSec

Exemplo
Limite de temperatura 
aceitável

Se este valor for excedido, o sistema 
envia-nos um alarme.

1. Seleccione o valor de temperatura 
máximo

2. Selecione a ação “Ativar alarme de 
alta temperatura”

3. Salvar configurações

Definição automática de regras
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VESTA-046/047 
Painel principal

Alcance de RF até 2km 

VESTA-158 
Sensor + Sonda  
de temperatura

VESTA-157 
Sensor de temperatura 

compacto

DISPOSITIVOS RELACIONADOS

Ideal para ambientes com 
alta umidade ou muito 
baixas temperaturas, como 
câmaras frias.

Design muito compacto de 
Ø40 x 14mm, temperatura 
operacional de -10 ° C ~ 
+ 45 ° C, ideal para uso 
interno.



 3. VANTAGENS DA SOLUÇÃO

 4. CASOS DE APLICAÇÃO

VANTAGEM
• Fácil instalação e colocação em funcionamento em menos de 8 minutos

• Não é necessária cablagem

• Alta precisão (±1°C) e fiabilidade dos sensores de temperatura e sondas

• Alertas de alarme imediatos para o SmartHomeSec APP ou chamada telefónica GSM

• Gama de temperaturas de funcionamento de -20°C a +50°C

• Monitorização e registo diário da temperatura

CÂMARAS FRIGORÍFICAS LOJA FRIO

SALAS DE SERVIDORES E 
SISTEMAS INFORMÁTICOS



www.bydemes.com

Entre em contato com nosso departamento comercial para obter mais informações e consultar descontos .


