Sistemas HydroSCOUT
Monitorização da Condição de Estado de Óleos Lubrificantes - Teor de Água
A humidade no óleo é um parâmetro importante que deve ser considerado
ao analisar contaminantes em óleos lubrificantes e hidráulicos. As análises
realizadas em laboratório são demoradas e caras. O tempo de resposta
para a maioria das análises de água é de 1 a 2 semanas em um laboratório.
O HydroSCOUT é um teste no local que quantifica a água em óleos
industriais de forma rápida e fácil.
Sistema HydroSCOUT para quantificação do teor de humidade do solo
Uma das últimas fronteiras da agricultura de precisão são os testes de
humidade do solo, que podem ser realizados rapidamente no campo. O HydroSCOUT é um analisador
preciso do tamanho da palma da mão que permite que programadores de irrigação, agricultores,
viticultores, gestores de água, agências e autoridades governamentais analisem qualquer horizonte de solo
ou toda a zona de enraizamento especificamente para o teor de humidade do solo.
Sistema Analisador HydroSCOUT® - Tintas e Revestimentos
O HydroSCOUT é um teste portátil de campo para quantificar a concentração de água numa variedade de
matrizes; óleo, tinta, solventes, resíduos líquidos, sujeira, tintas, etc. O sistema HydroSCOUT é fácil de usar no
local ou num laboratório, com configuração e formação mínimos. Este método é ideal para determinar com
precisão o verdadeiro teor de água na tinta durante verificações de controle de qualidade.
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