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Termohigrômetro Portátil Hygropalm 21 

 
O Hygropalm 21 é um indicador de mão de alta precisão que exibe umidade relativa do ar. O 
Hygropalm 21 é perfeito para verificar as instalações de climatização, as áreas de produção e 
armazenamento, e em geral para todas as medições do ar ambiente dentro da faixa de temperatura 
de -10 a 60 ° C (14 a 140 ° F). As principais características do Hygropalm 21 vão atender as 
necessidades dos utilizadores que vão desde o mais básico ao mais exigente. 

 
Característica Técnicas: 

 
Range de medição: 
Temperatura: -10 a +60 °C 
Umidade: 0 a 100% UR 
Resolução: 
Temperatura: 0,1 oC 
Umidade: 0,1% UR 
              
Precisão: 
Umidade: +/- 1 % UR 
Temperatura: +/- 0.2°C 
  
Estabilidade do Sensor:  A estabilidade do sensor varia menos de 1% UR por ano. 
  
Display:  LC display com backlight. 
  
Função de Armazenamento de Dados:  Gravação de dados (% UR e temperatura) – valor até 2000 
pares. 
  
Temperatura de operação:  Temperatura máxima do ar no local da medição: +60 oC 
  
Teclado de fácil uso:  Para permitir um manuseio simples, o equipamento possui um teclado com 5 
botões. 
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Sensor de temperatura e umidade:  Sensores externos, de temperatura (Pt100 1/3DIN) e umidade 
(Hygromer ®), com proteção eficiente por filtro aramado, agilizando a troca térmica, aumentando a 
velocidade de resposta e possibilitando utilizar o equipamento em uma grande gama de aplicações. 
  
Ponto de Orvalho e Temperatura de Bulbo Úmido:  Equipamento permite cálculo do ponto de orvalho 
e da temperatura de bulbo úmido. Visível no display. 
  
Bateria:  Uso de baterias alcalinas tipo 9V PP3 ou 9V Acumuladoras (encontradas facilmente no 
mercado). Os equipamentos concorrentes funcionam com baterias de lítio, que são bem mais caras. 
  
Alimentação externa:  Possibilidade de uso de fonte de alimentação externa, de 230 V, desde que 
seja adquirida a Estação de Controle (ver opcionais) 
Garantia:  02 anos 
Dimensões:  295 x 70 x 35 mm 
Peso:  280 gr. 
Impermeabilidade:  IP50 
Material do invólucro:  Plástico ABS 
Opcionais: 
* Saída RS232 
* Sistema de calibração (permite que próprio cliente faça calibração) 
* Maleta robusta de transporte 
* Software: 
Composto pelo software e por interface. O software possui validação pela FDA 
(http://www.fda.gov/ora/compliance_ref/part11/). 
Vantagens do software: 
-              Permite visualização dos dados via tabelas e gráficos 
-              Permite cálculos psicrométricos, tais como: ponto de orvalho, temperatura de bulbo úmido e 
razão de mistura. 
-              Visualização dos alarmes pré-programados e acionados 
-              Permite envio de e-mails automáticos, em caso de acionamento dos alarmes. 
-              Permite exportar dados para programas do MS-Office, tais como Excel, Word, Access, etc. 
-              Possui editor de idiomas, permitindo a tradução do software, pelo próprio usuário. 
  
 


