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Série HX80

A série HX80 é uma família de sondas 
de umidade que oferecem diversos 
parâmetros de medição com precisão 
e exatidão UR, temperatura, ponto 
de condensação, pressão (psia), 
ppmv, ppmw, gr/lbs, etc. A sonda é 
facilmente adaptável para a maioria 
das aplicações, incluindo condições de 
temperatura alta e pressão alta.

A sonda HX85A é uma sonda 
de aço inxoxidável de umidade/
temperatura com filtro de aço 
inoxidável, RS232 e saídas de 0 a 
10 VCC, intervalo de medição de 
UR de 5 a 95% com exatidão de 
±1%, temperatura operacional de -20 
a 120°C (-4 a 248°F), intervalo de 
ponto de condensação de -40 a 60°C 
(-40 a 140°F), saídas padrão: UR, 
temperatura e ponto de condensação.

A sonda HX85BA é uma sonda 
de aço inoxidável de umidade/
temperatura/pressão barométrica 
com filtro de aço inoxidável, RS232 
e saídas VCC de 0 a 10, intervalo 
de medição de UR de 5 a 95% com 
exatidão de ±1%, intervalo de ponto 
de condensação de -40 a 60°C  
(-40 a 140°F), o intervalo de pressão 
é a pressão barométrica, de 20 a 
1100mb, temperatura operacional 

de -20 a 120°C (-4 a 248°F), saídas 
padrão: ponto de condensação 
temperatura e pressão.

A sonda HXP85 é uma sonda de aço 
inoxidável de umidade/temperatura/
pressão alta com filtro de aço 
inoxidável, RS232 e saídas de 0 a 
10 VCC, intervalo de medição de UR 
de 5 a 95% com exatidão de ±1%, 
intervalo de ponto de condensação de 
-40 a 60°C (-40 a 140°F), intervalo de 
pressão de 0 a 200 psia, temperatura 
operacional de -20 a 120°C  
(-4 a 248°F), saídas padrão: ponto de 
condensação temperatura e pressão.

A sonda HX86 é uma sonda remota 
de aço inoxidável de umidade/
temperatura alta [cabo de 1,8 m (6')] 
com filtro de aço inoxidável, RS232 
e saídas de 4 a 20 mA, intervalo de 
medição da UR de 5 a 95% com 
exatidão de ±1%, intervalo de ponto 
de condensação de -40 a 60°C (-40 
a 140°F), temperatura operacional 
de -20 a 120°C (-4 a 248°F), saídas 
padrão: UR, temperatura e ponto de 
condensação, display incluído.

A sonda HXB86 é uma sonda remota 
de aço inoxidável de umidade/
temperatura alta [cabo de 1,8 m (6')] 
com filtro de aço inoxidável, RS232 
e saídas de 4 a 20 mA, intervalo 
de medição de UR de 5 a 95% 
com exatidão de ±1%, intervalo 
de ponto de condensação de -40 
a 60°C (-40 a 140°F), intervalo de 
pressão barométrica de 20 a 1100 
mb, temperatura operacional de -20 
a 120°C (-4 a 248°F), saídas padrão: 
ponto de condensação temperatura  
e pressão, display incluído.

A sonda HXP86 é uma sonda remota 
de aço inoxidável de umidade/
temperatura alta [cabo de 1,8 m (6')] 
com filtro de aço inoxidável, RS232 
e saídas de 4 a 20 mA, intervalo de 
medição de UR de 5 a 95% com 
exatidão de ±1%, intervalo de  

ponto de condensação de  
-40 a 60°C (-40 a 140°F), intervalo de 
pressão de 0 a 200 psia, temperatura 
operacional de -20 a 120°C  
(-4 a 248°F), saídas padrão: ponto de 
condensação temperatura e  
pressão, display incluído. A sonda 
HX86N é uma sonda remota de aço 
inoxidável de umidade/temperatura 
alta [cabo de 1,8 m (6')] com filtro de 
aço inoxidável, RS232 e saídas de 0 a  
10 VCC, intervalo de medição de UR 
de 5 a 95% com exatidão de ±1%, 
intervalo de ponto de condensação de 
-40 a 60°C (-40 a 140°F), temperatura 
operacional de -20 a 120°C  
(-4 a 248°F), saídas padrão: UR, 
temperatura e ponto de condensação.

HX85A, mostrado em escala 
reduzida.

Transmissores de ar  
ambiental/processado 
UR/temperatura e ponto  
de condensação ou saídas  
de pressão

Especificações comuns
Exatidão da UR: ±1% UR 
Exatidão da temperatura: ±0,5°C 
Saídas elétricas  
de 0 a 10 VCC (x3) a 10 mA no máximo  
 Intervalo de medição da temperatura:  
 -20 a 120°C (-4 a 248°F) 
 Intervalo de medição da UR: 5 a 95% 
Ponto de condensação: -40 a 60°C 
(-40 a 140°F)
Saída serial (todas unidades):  
RS232C para o dispositivo DTE, 19,2 
kilobaud, 8 bits de dados, 1 bit de parada, 
sem paridade; RS232C (bidirecional) 
Requisitos de energia: de 18 a 30 
VCC não regulado, máximo de 50 mA
Dimensões:  
 Sensor: 19 x 203 mm (3⁄4 x 8") 
 Comprimento do cabo: 1,8 m (6');  
 consulte a fábrica para comprimentos  
 maiores  
 Dimensões externas do módulo  
 eletrônico:  
 13 alt. x 9,4 larg. x 5,6 prof. cm  
 (5,1 x 3,7 x 2,2") 
 Centros de montagem: 11,5 x 7,9 cm  
 (4,53 x 3,11") 
Avaliação da pressão do sensor: 
máximo de 200 psia 
Filtro sintetizado do sensor: 40 microns 
Material: aço inoxidável 

HX85A (somente sensor) 
Parâmetros medidos: UR/temperatura
Informação de saída: UR, temperatura, 
ponto de condensação
Saídas elétricas: de 0 a 10 VCC (x3) 
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HX85BA (somente sensor) 
Parâmetros medidos: UR/temperatura/ 
pressão barométrica 
Intervalo de medição de pressão:  
de 10 a 1100 mb 
Exatidão da pressão: ±5 mb 
Informação de saída: UR, temperatura, 
pressão 
Saídas elétricas: de 0 a 10 VCC (x3)  
 
HX85PA (somente sensor) 
Parâmetros medidos: UR/temperatura/ 
pressão alta 
Intervalo de medição de pressão:  
de 0 a 200 psia 
Exatidão da pressão: ±0,75 psi 
Informação de saída: UR, temperatura, 
pressão 
Saídas elétricas:  
de 0 a 10 VCC (x3)  
 
HX86A (sensor com  
módulo eletrônico) 
Parâmetros medidos: UR/temperatura alta 
Informação de saída: UR, temperatura, 
ponto de condensação
Saídas elétricas: de 4 a 20 mA (x3) 
Relés do alarme: (x2) 
Display digital: LCD, 2 linhas 

HX86PA (sensor com
módulo eletrônico)
Parâmetros medidos: UR/temperatura 
alta/pressão absoluta
Intervalo de medição de pressão: 
de 0 a 200 psia
Exatidão da pressão: ±0,75 psi
Informação de saída: UR, temperatura, 
pressão
Saídas elétricas: de 4 a 20 mA (x3)

 Para fazer seu pedido
 Nº do modelo Descrição 
 HX85A Transmissor de UR/ponto de condensação/temperatura, saídas de 0 a 10 VCC, RS232 (bidirecional)
 HX85BA Transmissor de UR/temperatura/bar, saídas de 0 a 10 VCC, RS232 (bidirecional)
 HX85PA Transmissor de UR/temperatura/pressão, saídas de 0 a 10 VCC, RS232 (bidirecional) 
 HX86A  Transmissor de UR/ponto de condensação/temperatura alta com display remoto, dois alarmes, saídas de 

processo, RS232
 HX86PA  Transmissor de UR/pressão/temperatura alta com display remoto, dois alarmes, saídas  

de processo, RS232
 HX86BA  Transmissor de UR/pressão barométrica/temperatura alta com display remoto, dois alarmes, saídas de processo, RS232
 HX86N Transmissor de UR/ponto de condensação/pressão alta, saídas de 0 a 10 VCC  
 HX80-DIS Display remoto, dois alarmes, saídas de processo 
 PSU-93 Fonte de alimentação desregulada, 16 a 23 VCC, máximo de 300 mA, bornes a parafuso 
 PSR-24S  Fonte de alimentação regulada, plugue EUA, entrada de 90 a 264 VCA, saída de 24 VCC, 400 mA, 

bornes a parafuso, UL
 PSR-24L  Fonte de alimentação regulada, plugue EUA, entrada de 90 a 264 VCA, saída de 24 VCC, 400 mA, fios 

desencapados, UL
 PSR-24L-230  Fonte de alimentação regulada, plugue Europeu, entrada de 230 VCA, saída de 24 VCC, 400 mA, fios 

desencapados, CE
 HX80B-SENSOR Módulos de substituição de sensor para HX85BA
 HX80P-SENSOR Módulos de substituição de sensor para HX85PA
É fornecido completo com manual do usuário.
Exemplos de pedido: HXP85PA, transmissor de UR/temperatura e pressão com saídas de 0 a 10 VCC, e PSU-93, fonte de alimentação de 16 
a 23 VCC, máximo de 300 mA, bornes a parafuso.
HX86PA, transmissor de UR/temperatura alta e pressão com saídas de 4 a 20 mA, e PSU-93, fonte de alimentação de 16 a 23 VCC, máximo 
de 300 mA, bornes a parafuso.

Relés do alarme: (x2)
HXB86BA (sensor com módulo 
eletrônico) 
Parâmetros medidos: UR/temperatura 
alta/pressão barométrica 
Intervalo de medição de pressão:  
de 10 a 1100 mb 
Exatidão da pressão: ±5 mb 
Informação de saída: UR, temperatura, 
pressão 
Saídas elétricas: de 4 a 20 mA (x3)
Relés do alarme: (x2) 

Display digital: LCD, 2 linhas 
HX86N (somente sensor) 
Parâmetros medidos: 
UR/temperatura alta 
Informação de saída: UR, temperatura, 
ponto de condensação 
Saídas elétricas: de 0 a 10 VCC (x3)

HX86A


