
Hu-1

H 
u

Especificações
Intervalo da Tensão de Entrada:  
24 Vcc nominal  
 Série HX92B: 9 a 24 Vdc 
 Série HX92BV2: 12 a 24 Vdc
Intervalo de Medição: UR de 0 a 100%
Exatidão: ± 2,5% de 20 a 80% UR;  
± 3,5% de 5 a 20% UR e de 80 a 95% 
UR; ± 4% de 0 a 5% UR e de 95 a 
100% UR

Saída: 
 HX92BC: 4 a 20 mA para  
 0 a 100% UR  
 HX92BV0: 0 a 1 Vcc para  
 0 a 100% UR 
 HX92BV1: 0 a 5 Vcc para  
 0 a 100% UR  
 HX92BV2: 0 a 10 Vcc para  
 0 a 100% UR
Compensação da temperatura para 
umidade relativa: -30 a 75 °C  
(-22 a 167 °F)
Tempo de resposta para umidade 
relativa:  
típico de 8 segundos
Repetibilidade: ± 0,1% da UR
Taxa de Amostragem: 1 amostra a 
cada 4 segundos

Série HX92B

Os transmissores da série HX92B 
fornecem monitoramento remoto 
e local da umidade relativa. Eles 
estão disponíveis com saída de 
tensão ou corrente de 2 fios. A 
saída do transmissor é linearizada 
e a temperatura compensada. 
Os modelos de saída de corrente 
permitem posicionar o transmissor 
em um local remoto, praticamente a 
qualquer distância do dispositivo de 
medição. Todos os modelos utilizam 
um sensor digital exato. Um filtro 
de aço inoxidável do tipo malha, 
facilmente removível para limpeza, 
protege o sensor. Os parafusos 
de montagem são facilmente 
acessíveis dentro do compartimento 
reforçado de policarbonato, que 
protege o sistema eletrônico, em 
conformidade com especificações 
NEMA 13 (IP54).

Sistema de Controle de Umidade Relativa
As séries HX92B podem ser conectadas 
diretamente aos medidores e controladores 
da iSeries da OMEgA para criar um 
sistema completo de controle de umidade 
relativa. Os medidores e controladores 
da iSeries apresentam displays coloridos 
totalmente programáveis e conectividade à 
Internet integrada. 

Transmissores de umidade relativa
Modelos de montagem em parede, em dutos  
e de sonda remota

 
GARANTIA

1 ANODE

Opcional

Carcaça: Policarbonato cinza,  
NEMA 13 (IP54)
Conexões: Nylon hermético  
com glândula de neoprene e cabo 
com diâmetro de 0,09 a 0,265 
polegadas; o bloco de terminais  
de 5 posições internas aceita  
fio com bitola de 14 a 22
Dimensões:  
 HX92B(*) (sem sonda):  
 65 mm A x 50 mm L x 34,8 mm  
 P (2,56 x 1,97 x 1,37")
 TP-SP (sonda curta):  
  16 de diâm. x 71,88 mm de comp. 

(0,63 x 2,83")
Peso:   
 HX92B(*): 124 g (4,4 oz) 
 HX92B(*)-D: 132 g (4,7 oz) 
 HX92B(*)-RP1: 230 g (8,1 oz)

Medidor de  
temperatura/processo  
1⁄32 DIN da série DPi32.

Montagem em dutos 
HX92B (*), mostrada em 
escala menor que a real.

U  Saídas de 4 a 20 mA, 0 
a 1 Vcc, 0 a 5 Vcc ou 0 a 
10 Vcc

U   Exatidão de ± 2,5%  
(umidade relativa de 20 
a 80%)

U  Invólucro industrial 
reforçado à prova de 
respingos NEMA 13 
(IP54)

U  Inclui kit de montagem 
em dutos com modelos 
de montagem em dutos 
e sonda remota

U  Sonda do sensor 
substituível em campo  
(exceto modelo de 
montagem em dutos)



Hu-2

Fornecido completo com kit de montagem em dutos.
*  Para saída de 4 a 20 mA, especifique “C”; para saída de 0 a 1 Vdc, especifique “V0”; para saída de 0 a 5 Vdc, especifique “V1” e para saída  

de 0 a 10 Vdc, especifique “V2”.

Sonda remota 
TH-RP com cabo 

de 3 m (10')  
e conector M12.

Peças substituíveis em campo
A série HX92B traz uma conexão 
de sondas M12, que permite a fácil 
substituição da sonda. O usuário pode 
até alternar a sonda curta TH-SP com 
uma sonda remota TH-RP com um 
cabo de 3 m (10') (não disponível com 
os modelos de montagem em dutos).

Montagem em parede 
HX92B, mostrada em 
escala maior que a real.

Transmissor com 
montagem em dutos 
HX92B(*)-D, mostrado em 
escala menor que a real.

Sonda curta 
TH-SP com 
conector M12.

Sondas  
substituíveis 

em campo!

Fácil  
conexão  

M12

Para fazer seu pedido
Nº do Modelo Descrição

HX92B(*) Transmissor de UR para montagem em parede 

HX92B(*)-D Transmissor de UR para montagem em dutos 

HX92B(*)-RP1 Transmissor de UR com sonda remota 

TH-RP Sonda remota substituível em campo com cabo de 3 m (10') e conector M12

TH-SP Sonda curta substituível em campo com 71,88 mm de comprimento (2,83") com conector M12

HX92-CAL Kit de calibração e padrões de UR de 11% e 75%


