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1. Indicações de segurança 

Para evitar danos permanentes do sensor 
semicondutor montado: 

 Não ultrapassar a temperatura máxima de 
serviço de +85°C! 

 Não colocar o sensor semicondutor em 
contacto direto com água e não submetê-
lo à luz solar direta! 

 
O sensor de umidade não é apropriado para 
aplicações de segurança! 

 

 

2. Descrição 

O sensor de umidade serve para a medição da 
umidade relativa do ar (RH) e é empregado 
em conexão com a interface 3B NETlog™.  

O sensor é identificado automaticamente pela 
interface após a conexão. 

 

 

3. Fornecimento 

1 Sensor de umidade 

1 Cabo de conexão miniDIN, 8-pinos, de 60 
cm de comprimento. 

 

 

4. Dados técnicos 

Intervalo de medição: de 0 a 95%,  
não condensável. 

Tipo de sensor: Sensor semicondutor 
capacitivo 

Dependência entre a 
dimensão de saída  
e a umidade rel, do ar: linear 

Precisão: 3% de RH e 1% na 
faixa de 0% a 95% 
5% de RH e 1% na 
faixa de 0% a 5% 

Resolução: 0,1% 

Tempo de resposta: 15 s 

Temperatura máxima 
de serviço: 85°C 
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5. Utilização 

 Conectar o sensor de umidade através do 
cabo de conexão miniDIN na 3B 
NETlog™. 

 Colocar o sensor de umidade no ambiente 
a ser investigado.  

 Após um tempo de resposta 
correspondente, ler o valor da umidade do 
ar no mostrador da 3B NETlog™. 

Aviso: Um leve movimento de ar nas 
proximidades do sensor diminui o tempo de 
resposta.  

 

 

6. Aplicações 

Estudos meteorológicos. 

Monitoração de estufas e viveiros. 

Tecnologia de refrigeração. 

Secagem. 

 
6.1 Aparelhos necessários: 

1 3B NETlogTM @ 230 V 1000540 

ou 

1 3B NETlogTM @ 115 V 1000539 

1 Sensor de umidade 1000554 

 

Recomendado adicionalmente para registro de 
valores mensurados e avaliação com o 
computa- dor: 

1 3B NETlabTM 1000544 

 
6.2 Exemplo: 

 
Representação de monitor da umidade relativa do 

ar 
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