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TransduTor de pressão com  
saída usB de alTa velocidade
conecTa-se direTamenTe ao seu compuTador

B-1

alta velocidade1000 atualizações por segundo

entrega  

rápida!

pressões manométrica e absoluta
de 25 mb a 345 bar
intervalos de vácuo e composto
de 25 mb a 1 bar
intervalos de pressão barométrica e diferencial

A Série PXM409 de USBH de alta velocidade conecta-se 
diretamente ao seu computador. O software gratuito torna 
o registro de dados e o mapeamento das leituras uma 
tarefa simples. Também estão incluídos drivers para .NET 
e Labview, além de um conjunto de comandos para acesso 
por linha de comando. O design de silício microusinado é 
ideal para aplicações de pressão ou nível em laboratório, 
em plataformas de teste ou aplicações biofarmacêuticas, 
bem como aplicações industriais que exigem um transdutor 
reforçado com alta exatidão. O sensor de silício microusinado 
resulta em um transdutor muito estável com exatidão 
excepcionalmente elevada de ± 0,08% e um amplo intervalo 
compensado de -29 a 85 °C (-20 a 185 °F). A estrutura 
modular permite entrega rápida para a maioria das 
configurações e conexões. A fabricação é geralmente feita 
em até 1 semana!

PXM409-001BGUSBH 
 mostrado em tamanho real.

ESPECIFICAÇÕES
Exatidão: 0,08% BSL (linearidade, histerese e repetibilidade 
combinadas)
Resolução: Até 5,5 algarismos significativos
Compensação de temperatura (sobre o intervalo compensado): 
 Span:  Intervalo > 350 mb: ± 0,5%  

Intervalo ≤ 350 mb: ± 1,0% 
 Zero:  Intervalo > 350 mb ±0,5%  

Intervalo ≤ 350 mb ±1,0% 
Isolamento mínimo: 
 100 MΩ a 50 Vcc, da carcaça ao sensor 
 2 MΩ a 50 Vcc, da carcaça aos terminais de saída
Ciclos de Pressão: 1 milhão, no mínimo
Estabilidade a Longo Prazo (1 Ano): típica de ± 0,1% do fundo 
de escala
Conversão A a D: 24 bits
Choque: 50 g, choque de meio seno de 11 mS, eixo vertical 
e horizontal
Vibração: 5-2000-5 Hz, ciclo de 30 minutos,  
Curva L, figura de Mil-Spec 810 para 514-2-2, eixo vertical 
e horizontal 
Largura de Banda: típica de CC a 1000 atualizações por segundo 
(± 3%)

Consumo de Energia: típico de 0,35 W
Compatível com CE: Atende às normas de emissão industrial  
e de imunidade EN61326
Proteção Ambiental: IP65
Contenção Secundária de Vácuo e Pressão:  
 De 25 a 350 mb: até 70 bar
 De 1 a 70 bar: até 200 bar
 De 100 a 350 bar: até 1000 bar
Pressão Absoluta de Contenção Secundária:  
 De 350 mb a 70 bar: até 400 bar
 De 100 a 350 bar: até 1000 bar
Partes úmidas: Aço inoxidável 316L
Peso: 200 g (7 oz)
Pressão Manométrica de Sobrepressão:
 25 mb: 10 vezes o span
 70 mb: 6 vezes o span
 De 170 mb a 250 bar: 4 vezes o span
 350 bar: máximo de 1000 bar
Pressão Absoluta de Sobrepressão:
 Absoluta de 350 mb: 6 vezes o span
 Absoluta de 1 a 250 bar: 4 vezes o span
 Absoluta de 350 bar: máximo de 1000 bar
Intervalo de Temperatura Operacional: -40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
Compensação de Temperatura:
 Intervalos > 350 mb: -29 a 85 °C (-20 a 185 °F)
 Intervalos ≤ 350 mb: -17 a 85 °C (0 a 185 °F)

inclui 
soFTWare 
GraTuiTo!
Cada unidade 
inclui um 
software gratuito 
que transforma  
o seu 
computador em 
um registrador de 
dados, de modo 
que a leitura 
pode ser salva 
e posteriormente 
exportada 
para uma planilha para análise e representação gráfica. Também 
estão incluídos drivers para .NET e Labview, além de um conjunto de 
comandos para acesso por linha de comando.

Padrão

série pXm409-usBH

U 1000 leituras/segundo
U Sensor de silício microusinado
U� Partes úmidas em aço inox 316L
U Alta exatidão de ± 0,08%  BSL
U Excelente estabilidade a longo prazo
U�Compatível com USB 2.0 e inferior
U�Terminação com conector USB padrão
U��Classificação para choque e vibração
U Reforçado com contenção secundária 20,592090 BAR

0-35 BAR

O cabo USB integral 
de 2 m (6') conecta-se 
diretamente ao seu 
computador.
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Para fazer seu pedido

INTERVALO
Nº DO MODELO PARA PRESSÃO 

MANOMÉTRICA Nº DO MODELO PARA PRESSÃO ABSOLUTA
PRESSÃO MANOMÉTRICA (Relativa) E ABSOLUTA
De 0 a 25 mbar PXM409-025HGUSBH —
De 0 a 70 mbar PXM409-070HGUSBH —
De 0 a 170 mbar PXM409-170HGUSBH —
350 mbar PXM409-350HGUSBH —
1 bar PXM409-001BGUSBH PXM409-001BAUSBH
2 bar PXM409-002BGUSBH PXM409-002BAUSBH
3,5 bar PXM409-3.5BGUSBH PXM409-3.5BAUSBH
7 bar PXM409-007BGUSBH PXM409-007BAUSBH
10 bar PXM409-010BGUSBH PXM409-010BAUSBH
17,5 bar PXM409-17.5BGUSBH PXM409-17.5BAUSBH
35 bar PXM409-035BGUSBH PXM409-035BAUSBH
50 bar PXM409-050BGUSBH PXM409-050BAUSBH
70 bar PXM409-070BGUSBH PXM409-070BAUSBH
100 bar PXM409-100BGUSBH PXM409-100BAUSBH
175 bar PXM409-175BGUSBH PXM409-175BAUSBH
245 bar PXM409-245BGUSBH PXM409-245BAUSBH
350 bar PXM409-350BGUSBH PXM409-350BAUSBH
INTERVALOS DE VÁCUO (Pressão ambiente = 0; a saída aumenta com o vácuo) 
25 mbar PXM409-25HVUSBH —
70 mbar PXM409-70HVUSBH —
170 mbar PXM409-170HVUSBH —
350 mbar PXM409-350HVUSBH —
1 bar PXM409-001BVUSBH —
INTERVALOS MANOMÉTRICOS COMPOSTOS (a saída é bidirecional com pressão)
± 25 mb PXM409-25HCGUSBH —
± 70 mb PXM409-70HCGUSBH —
± 170 mb PXM409-170HCGUSBH —
± 350 mb PXM409-350HCGUSBH —
±1 bar PXM409-001BCGUSBH —
INTERVALOS BAROMÉTRICOS
0 a 1100 hPa — PXM409-32HBUSBH
550 a 1100 hPa — PXM409-16HBUSBH
880 a 1100 hPa — PXM409-26HBUSBH

Laptop não incluído.

PX409 USB Series Pressure Ranges 15 PSIA/PSIG and Below

PX409 USB Series Pressure Ranges 30 to 1000 PSIA/PSIG

PX409 USB Series Pressure Ranges Above 1000 PSIA/PSIG

Product Label
P/N A040066

¼—18 NPT
Pressure Adaptor

HEX 1.0 AF

Respiro
do sensor

HEX 0.87 AF
¼—18 NPT

Pressure Adaptor

Ø 22 (0.88)

2 m (6')

104 (4.1)

104 (4.1)

119 (4.7) 8 (0.3)

HEX 0.87 AF
¼—18 NPT

Pressure Adaptor

8 (0.3)

8 (0.3)

Dimensões: 
mm (polegada)

inclui software gratuito!

Série PXM409 USBH para intervalos de pressão manométrica/
absoluta acima de 2 a 70 bar 

Série PXM409 USBH para intervalos de pressão manométrica/absoluta 
acima de 1 bar e abaixo

G-¼
Adaptador de pressão

Hex 2,5 AF

Hex 2,2 AF
G-¼

Adaptador de 
pressão

Hex 2,2 AF
G-¼

Adaptador de 
pressão

Fornecido completo com calibração de 5 pontos rastreável pelo NIST, CD com software para leitura digital e registro, drivers para .NET  
e Labview e conjunto de comandos.   
Exemplos de Pedido: PXM409-17.5BAUSBH, intervalo de pressão absoluta de 17,5 bar, saída USB de alta velocidade.
PX409-16HBUSBH, intervalo de pressão barométrica de 550 a 1100 hPa, saída USB de alta velocidade.  

Rótulo do produto

Série PXM409 USBH para intervalos de pressão manométrica/absoluta acima de 70 bar
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ESPECIFICAÇÕES DOS 
MODELOS DIFERENCIAIS
Intervalos: Unidirecional de 25 mb  
a 70 bar
Pressão de linha/estática: Máximo 
de 35 bar aplicada a ambos os lados 
simultaneamente
Pressão de prova (Diferencial): 
 25 mb: 10 vezes o intervalo
 70 mb: 6 vezes o intervalo
 Intervalos de 170 mb a 50 bar:  
 4 vezes o intervalo
 70 bar: 3 vezes o intervalo
Pressão de contenção do lado alto 
(Diferencial): 
 Intervalos de 25 mb a 350 mb:  
 Até 70 bar 
 Intervalos de 1 a 70 bar:  
 Até 200 bar
Peso: 227 g (8 oz)
Pressão de linha: Máximo de 35 bar
Encaixe: G-¼ macho

Fornecido completo com calibração de 5 pontos rastreável pelo NIST, CD com software para 
leitura digital e registro, drivers para .NET e Labview e conjunto de comandos.   
Exemplos de Pedido: PXM409-17.5BDDUUSBH, intervalo de pressão diferencial  
de 17,5 bar, modelo unidirecional úmido/seco, saída USB de alta velocidade.  
PXM409-025HDWUUSBH, intervalo de pressão diferencial de 25 mbar, modelo unidirecional 
úmido/úmido, saída USB de alta velocidade.

PXM409-001BDWUUSBH com intervalo 
de 1 bar e saída USB mostrado em 
escala menor que a real. 

Consulte a Série 
PXM409 para obter 
as dimensões.

O cabo USB 
integral de 2 m 
(6') conecta-se 
diretamente ao 
seu computador.

inclui soFTWare GraTuiTo!
Cada unidade inclui um 
software gratuito que 
transforma o seu computador 
em um registrador de dados, 
de modo que a leitura pode 
ser salva e posteriormente 
exportada para uma planilha 

para análise e representação 
gráfica. Também estão incluídos 

drivers para .NET e Labview, além 
de um conjunto de comandos para 

acesso por linha de comando.

TransduTores de pressão diFerencial 
com usB de alTa velocidade

 Para fazer seu pedido

INTERVALO

Nº DO MODELO  
DE PRESSÃO  

DIFERENCIAL ÚMIDO/SECO

Nº DO MODELO  
DE PRESSÃO  

DIFERENCIAL ÚMIDO/ÚMIDO
 PRESSÃO DIFERENCIAL
De 0 a 25 mbar PXM409-025HDDUUSBH PXM409-025HDWUUSBH
De 0 a 70 mbar PXM409-070HDDUUSBH PXM409-070HDWUUSBH
De 0 a 170 mbar PXM409-170HDDUUSBH PXM409-170HDWUUSBH
350 mbar PXM409-350HDDUUSBH PXM409-350HDWUUSBH
1 bar PXM409-001BDDUUSBH PXM409-001BDWUUSBH
2 bar PXM409-002BDDUUSBH PXM409-002BDWUUSBH
3,5 bar PXM409-3.5BDDUUSBH PXM409-3.5BDWUUSBH
7 bar PXM409-007BDDUUSBH PXM409-007BDWUUSBH
10 bar PXM409-010BDDUUSBH PXM409-010BDWUUSBH
17,5 bar PXM409-17.5BDDUUSBH PXM409-17.5BDWUUSBH
35 bar PXM409-035BDDUUSBH PXM409-035BDWUUSBH
50 bar PXM409-050BDDUUSBH PXM409-050BDWUUSBH
70 bar PXM409-070BDDUUSBH PXM409-070BDWUUSBH
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Janela de canais:  
Exibe 12 canais de dados 
simultaneamente, cada 
um com dois alarmes 
configuráveis pelo usuário, 
três filtros de dados, tara, 
mínimo/máximo e opção 
de taxas de amostragem.

Janela de registros:  
Registro de dados para até 12 
canais simultaneamente em 
arquivos .csv, que podem ser 
visualizados e manipulados 
com programas de planilhas 
ou de análise.

Janela de  
configuração de 
canais:  
Configure rapidamente 
todos os parâmetros 
para todos os 12 
canais em uma única 
tela. Estão incluídos 
exemplos e drivers 
para .NET e Labview, 
além de um conjunto 
de comandos para 
acesso por linha de 
comando.

Unidades de Engenharia:


