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TRANSMISSORES DE TEMPERATURA E UMIDADE RELATIVA PARA 
AMBIENTES OU DUTOS 

 MODELOS VTUT-A, VTUT-P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estes transmissores são indicados para os mais diversos ambientes onde se faça necessária a 
monitoração precisa destas grandezas, tais como : salas, CPDs, estufas de climatização, 
ambientes de produção, salas limpas e etc. 
 
MODELOS DISPONÍVEIS: 
VTUT-A: Transmissores de temperatura e umidade relativa 
VTUT-P: Transmissores de umidade relativa para dutos 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
 Transmissores de umidade relativa 
- Faixa de medição: 0 a 100 % U.R. 
- Sinal de Saída: 4 a 20 mA  
- Alimentação: 12 a 36VCC (sistema 2 fios) 
- Resistência de Carga: máxima 600 ohms @ 24Vcc 
- Conexões: Bornes internos + UR = 24Volts,  -UR = sinal de 4 a 20 mA 
- Exatidão da UR: 2% do fundo de escala 
- Tipo de Sensor: Polímero capacitivo 
- Montagem: Em cabeçote de nylon janelado ou revestimento sinterizado 13x27mm 
 
Transmissor de temperatura 
- Faixa de medição: 0 a 60 ºC ou 0 a 100 ºC 
- Sinal de Saída: 4 a 20 mA  
- Alimentação: 12 a 36 VCC (sistema 2 fios) 
- Resistência de Carga: máxima 600 ohms @ 24Vcc 
- Conexões: Bornes internos + T = 24Volts,  -T = sinal de 4 a 20 mA 
- Exatidão da Temperatura: 0,2% do fundo de escala 
- Tipo de Sensor: Pt-100 classe A 
- Montagem: Em cabeçote de nylon janelado ou revestimento sinterizado 13x27mm 
 
Dimensões: 100 x 65 x 40 mm 
Material da caixa: Policarbonato 
Grau de proteção: IP-65 
Peso: 0,2 Kg 
Ligação Elétrica: Bornes internos e prensa-cabo ¼” 
Acessório opcional: Cabeçote em bronze sinterizado (indicado para ambientes com muito pó e 
velocidade do ar excessiva). 

-T = saída 4 a 20 mA da temperatura  

+T = alimentação de 24VDC da 
temperatura  

+U = aliment. de 24VDC da umidade relat. 

-U = saída 4 a 20 mA da umidade relativa  

Malha aterramento (não é o GND fonte) 
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