
 

Av. da Invernada , 12  - Vila Congonhas - São Paulo -SP Tel. / Fax (011) 5096-4654 - 5096-4728 
E-mail vectus@vectus.com.br 

para honra e glória de  ĐĐĐĐϮſϮſϮſϮſЏЅЏЅЏЅЏЅ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sistemas indicadores e transmissores de 
TEMPERATURA, UMIDADE RELATIVA E PRESSÃO DIFERENCIAL  DE SALAS  

Este dispositivo pode ser fornecido, adequando-se a necessidade de cada cliente. 
Poderá ser montado em ESPÉLHO DE AÇO INOX PARA EMBUTIR em paredes ou  divisórias com 
espessura mínima de 50 mm, ou em  caixa de ABS para sobrepor à parede de acordo com sua 
necessidade. 
Cada unidade permite a monitoração de 3 grandezas simultaneamente, por exemplo : Temperatura, 
umidade relativa e pressão diferencial entre salas.  
Estas grandezas serão indicadas nos displays tipo LCD podendo ser vistas até uma distância de +/- 5 
metros. 
Simultaneamente as indicações nos displays, o dispositivo poderá  enviar sinais analógicos de 4 a 20 mA  
proporcionais as leituras de cada grandeza. 
 
Aplicação : 
Especialmente em salas limpas, salas cirúrgicas e salas classificadas. 
 
Características técnicas: 
Alimentação :  24 Vdc 
3 Entradas analógicas de 4 a 20 mA 
3 Saídas analógicas de 4 a 20 mA 
3 1/2 dígitos tipo LCD com 12 mm  de altura 
 
Sensores : 
Temperatura : Temperatura : Faixa de 0 a 60ºC  
                        sensor PT100 
                        Exatidão +/- 0,2% do fundo de escala 
 
Umidade Relativa : Faixa de 0 a 100%  
                                sensor Capacitivo (polimero) 
                                Exatidão +/-2% do fundo de escala 
 
Pressão diferencial : Faixa de pressão: +/- 25,4 Pa, +/- 63,5 Pa e +/- 127,0 Pa 
Exatidão +/- 0,4 e 0,8 % Fundo de Escala (FSO) (incluindo não linearidade, não repetibilidade) 
Estabilidade: < 0,2% Fundo de Escala (FSO) 
Pressão máxima tolerada : 0,1 PSI 
Faixa de temperatura compensada: 10 a 50º C  
Temperatura de operação: de -25 a  70 ºC  (-13 a +158 F) 
Utilização : Qualquer ar seco,  gás não condutivo e inerte 
Umidade de operação: Menor que ponto de orvalho. 

 


