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Tabela comparativa do transmissor de umidade
e temperatura HUMICAP ® HMD60/70 e do
transmissor de umidade e temperatura HUMICAP ®
HMD60

Comparação entre o HMD60Y e o HMD62
RECURSOS

HMD60Y atual

Novo HMD62

Pegada mecânica

Corpo 100 x 100 x 62 mm

101 x 101 x 49 mm
encaixa nos mesmos furos de montagem

Comprimento da sonda

250 mm

250 mm

Materiais

Corpo em alumínio
Sonda de aço inoxidável
Filtro de plástico cromado

Corpo em alumínio
Sonda de aço inoxidável
Filtro de aço inoxidável

Sinais de saída

2x 4 ... ciclos atuais flutuantes de 20 mA
UR de 0 … 100%
-20 ... +80 °C

2x 4 ... ciclos atuais flutuantes de 20 mA
Escala padrão:
UR de 0 … 100%
-20 ... +80 °C
Configurável com o software Insight

Parâmetros calculados

Nenhum

Selecionável por DIP: Ponto de orvalho,
bulbo úmido, entalpia, umidade absoluta,
proporção de mistura

Precisão de medição
à temperatura ambiente
Faixa de temperatura
operacional

UR: ±2% de UR 0 ... 90% de UR
T: ±0,2 °C

UR: ±1,5% de UR 0 ... 90% de UR
T: ±0,1 °C

-20 ... +80 °C (sonda)
-20 ... +60 °C (corpo)

-40 ... +80 °C (corpo + sonda)

Ajuste de campo

Aparadores

Aparadores
HM70
Software Insight

Modelo apenas para
umidade

Disponível:
HMD60U apenas para umidade
HMD60T apenas para temperatura

A saída de temperatura está sempre incluída.
A alimentação da saída de temperatura
é opcional.
Modelo TMD62 apenas para temperatura
disponível

Classe de proteção
contra ingresso

IP65
IP6X = à prova de pó
IPX5 = jatos de água

IP66 e NEMA4X
IP6X = à prova de pó
IPX6 = jatos poderosos de água

Sensor de umidade

HUMICAP®180

Mais recente HUMICAP®R2 para maior
resistência à corrosão

Comparação entre o HMD70Y e o HMD65
RECURSOS

HMD70Y atual

Novo HMD65

Pegada mecânica

Corpo 100 x 100 x 62 mm

101 x 101 x 49 mm
encaixa nos mesmos furos de montagem

Comprimento da sonda

250 mm

250 mm

Materiais

Corpo em alumínio
Sonda de aço inoxidável
Filtro de plástico cromado

Corpo em alumínio
Sonda de aço inoxidável
Filtro de aço inoxidável

Sinais de saída

2x 0 ... saídas de 10 V
Jumper configurável para
0 … 1/5 V
Suprimento de 0 … 20 mA com módulo
de corrente opcional
UR de 0 … 100%
-20 ... +80 °C

saídas de 2x 0 … 10 V
0 ... 5V e 1 … 5 V configuráveis usando
o software Insight
Escala padrão:
UR de 0 … 100%
-20 ... +80 °C
Configurável com o software
Insight
E
BACnet MS/TP
Modbus RTU

Parâmetros calculados

Nenhum

Selecionável por DIP: Ponto de orvalho,
bulbo úmido, entalpia, umidade absoluta,
proporção de mistura

Precisão de medição
à temperatura ambiente
Faixa de temperatura
operacional

UR: ±2% de UR 0 ... 90% de UR
T: ±0,2 °C

UR: ±1,5% de UR 0 ... 90% de UR
T: ±0,1 °C

-20 ... +80 °C (sonda)
-20 ... +60 °C (corpo)

-40 ... +80 °C (corpo + sonda)

Ajuste de campo

Aparadores

Aparadores
HM70
Software Insight

Modelo apenas para
umidade

Disponível:
Umidade e temperatura do HMD70Y
HMD70U apenas para umidade
HMD70T apenas para temperatura

A saída de temperatura está sempre incluída.
Somente na versão sem temperatura com
voltagem de saídas disponível.

Classe de proteção
contra ingresso

IP65
IP6X = à prova de pó
IPX5 = jatos de água

IP66 e NEMA4
IP6X = à prova de pó
IPX6 = jatos poderosos de água

Sensor de umidade

HUMICAP®180

Mais recente HUMICAP®R2 para maior
resistência à corrosão

Dimensões do HMD60
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