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eYc Conceito da marca

Sustentável

Com a luz, o ar e a água, a terra está sendo nutrida e opera de forma sustentável e próspera, o ícone E traz a mesma 

imagem! A “gota de água” dentro do logotipo eYc representa o pensamento inovador como um jorro de água viva, que 

também é nossa busca! 

Verde

Ser uma empresa verde é a nossa visão para a sociedade. Verde significa economia de energia, proteção ambiental, 

transmissão e poder de vida! Começamos em Taiwan e depois avançamos para o mundo todo, com essa visão, para 

desenvolver produtos e serviços inovadores para criar nossa principal competência juntamente com o maior valor para 

nossos clientes e a sociedade. 

Profissional

Nosso conceito central é desenvolver uma variedade de produtos de alta precisão, qualidade e estabilidade. A cobertura de 

aplicações inclui HVAC, indústria farmacêutica, estufa, engenharia ambiental, alimentos, hospital, agricultura, indústria 

pesada e similares, medição de alta precisão para temperatura, umidade, velocidade do ar, volume do ar, pressão, fluxo no 

procedimento de produção, monitoramento em transmissão da qualidade do ar e desempenho do painel de controle.



YUDEN-TECH CO.,LTD. Laboratório calibração  
Cooperação Internacional de Acreditação de Laboratórios； ILAC TAF 
( ISO / IEC 17025 ) Acreditação No.3032

YUDEN-TECH CO.,LTD.(marca eYc) é de TAIWAN TAIPEI. Em 2013, YUDEN-TECH .,LTD. e o Centro de Medição do 

Instituto de Pesquisa de Tecnologia Industrial estabeleceram em conjunto um laboratório de calibração，O laboratório de calibração 

da YUDEN-TECH CO.,LTD possui a certificação TAF (ISO/IEC 17025) (número de certificação: 3032) do laboratório de 

calibração profissional para temperatura e umidade, ponto de orvalho, velocidade do ar, vazão e pressão.

A National Accreditation Foundations (TAF) é um organismo de certificação, credenciado pela International Laboratory Accreditation Alliance

(ILAC), assinou um acordo de reconhecimento mútuo de inspeção com a ILAC. Ele fornece serviços de calibração precisos por meio do TAF 

em nome de padrões de classificação reconhecidos internacionalmente e pode ser rastreado até a unidade SI. Nosso laboratório de 

calibração possui o relatório de avaliação da incerteza de medição e procedimentos de calibração para cada sistema. Acreditamos que após 

nosso serviço ajudaremos nossos clientes a manter a melhor qualidade e estabilidade de seus padrões de sensores e instrumentação.
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Especialista em Medição

Entrada: Sensor de umidade capacitivo e Pt100

Faixa de operação do ponto de orvalho：100 ... +60 dp°C

Saída: RS-485 padrão e 1 saída analógica / 4 ... 20 mA / 0 ... 10 V

Precisão linear：±1 dp°C (a -20 ... +20 dp°C) / ±1.5 dp°C(a -40 ... +20 dp°C) /±2 

dp°C (a -60 dp°C) / Referência (a -100 ... -60 dp°C)

Calibração do ponto de orvalho, alta precisão, reduz a zona de temperatura de 

insensibilidade, resposta rápida

EMC anti-interferência, anti-condensação, influência de baixa temperatura,

Estabilidade de longa duração

THS88MAX
Transmissor de ponto de orvalho de alta pressão industrial

Dew
Point

P1



Entrada: Sensor de umidade capacitivo e Pt100

Faixa de medição: 0 ... +180°C, personalizado até 200°C (opcional) 

Saída：4 ... 20 mA / 0 ... 10 V / RS-485

Exatidão：Temperatura ±0.15°C+0.002°C x tátil /

Umidade(0 ... 90%) Erro não linear：±1.2%UR；Erro de histerese：±0.8%

UR；Erro de repetibilidade：±0.4%UR /Umidade (90 ... 100%) ±2%UR

IP67, aço inoxidável SUS304, resistência à pressão 16 bar

330° instalação giratória, leve e irrestrita
Measuring Specialist

THM06
Transmissor Industrial de Precisão para Temp. & e Umidade

T&H
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Measuring Specialist

Entrada: Sensor de umidade capacitivo e classe Pt 100 A

Faixa de medição: 0 ... 180 ℃, personalizado até 200 ° C (opcional) 

Saída：0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA / 0 ... 1 V / 0 ... 5 V / 0 ... 10 V / RS-485

Exatidão linear(a 25°C)：Temperatura ±0.15°C±0.002°Cx tátil /

Umidade(90 ... 100%) ±2%UR/ Umidade(0 ... 90%) Erro não linear：±1.2%UR；

Erro de histerese：±0.8%UR；Erro de repetibilidade：±0.4%UR/ 

IP65, case de alumínio robusto, adequado para vários ambientes agressivos

Capacidade de compensação de temperatura. Ajuste linear de temperatura e umidade por 

computador

THM80X Series
Transmissor Industrial de Temperatura e Umidade de Alta 
Precisão

T&H
THM802-Duto THM801-Parede

THM803-Remoto

T&H
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Measuring Specialist

Entrada: Sensor de Umidade Capacitivo e PT 1000Ω

Faixa de medição: Temperatura -20 ... +80°C / Umidade 0 ... 100 %UR

Saída: 4 ... 20 mA

Precisão: Temperatura ±0,3°C+0,002°C x t real / Umidade ±2% UR(20 ... 80%) IP66, 

Caixa de alumínio resistente

Sonda de aço inoxidável, alta precisão de medição, alta estabilidade a longo prazo 

Desempenho estável e preciso em áreas com risco de explosão

THM14EX
Transmissor de Temperatura e Umidade

T&H

P4



Measuring Specialist

Entrada: Sensor de umidade capacitivo e Pt100 classe A

Faixa de medição: Temperatura 0 ... 50°C(THS301)；- 40...+ 80°C(THS302/304/307)/

Umidade 0 ... 100%UR

Saída: RRS-485 ou 2 saídas analógicas / 4 ... 20 mA / 0 ... 10 V

Precisão linear (a 25°C): Temperatura ±0,2°C±0,005°Cx tátil/umidade ±2%UR 

O sensor industrial vem com alta precisão e estabilidade a longo prazo

Capacidade de compensação de temperatura e calibração linear

THS30X Series
Transmissor Multifuncional de Umidade e Temperatura

T&H
THS301-Parede
0 ... 50°C

THS302-Duto
- 40 ... + 80°C

THS304-Remoto 
- 40 ... + 80°C

THS307-Outdoor
- 40 ... +80°C

T&H
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THS130 Parede

THS140 Duto

Measuring Specialist

Entrada: MEMS

Faixa de medição: 0 ... 50°C / 0 ... 100% (sem condensação)

Saída: 4 ... 20 mA / 0 ... 10 V

Precisão (a 25°C): Temperatura ±0,5°C / Umidade ±5%UR(30 ... 80%UR) 

Excelente capacidade estável a longo prazo

THS130/140
Transmissor de Temperatura e Umidade

T&H

CD-2021
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THS13 Parede

THS14 Duto

Entrada: Sensor de Umidade Capacitivo e Pt1000 Ω

Faixa de medição: 0 ... 50°C / 0 ... 100%UR

Saída: 4 ... 20 mA

Precisão (a 25°C): Temperatura 0,3°C+0,002°C x t real / Umidade ±3%RH(30...80%UR) 

Design compacto, boa aparência e fácil de instalar

Componente de sensor de alta tecnologia com alta precisão e estabilidade a longo prazo

Measuring Specialist

THS13/14
Transmissor de Temperatura e Umidade

T&H

CD-2021

T&H
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Entrada: MEMS

Faixa de medição: 0 ... 50°C / 0 ... 100%UR

Saída: 0 ... 10 V / 4 ... 20 mA / RS-485

Precisão (a +25°C；DC 24 V)：Temperatura ±0,5°C / Umidade ±5%UR(30 ... 80%UR) 

Instalação e manutenção fáceis e rápidas devido ao design bem projetado

Measuring Specialist

THR23
Transmissor de temperatura e umidade para interiores

T&H

CD-2021
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Entrada: MEMS

Faixa de medição: 0 ... +50°C / 0 ... +100%UR

Saída: 4 ... 20 mA / 0 ... 10 V / RS-485

Precisão (a 25°C): Temperatura ±0,5°C / Umidade ±5%UR (30 ... 80%UR) 

Plástico de classe à prova de fogo para PC e caixa de metal SUS304

Fácil de instalar, melhor estabilidade a longo prazo

Measuring Specialist

THS17
Transmissor de Temperatura e Umidade (Digital / Analógico)

T&H

CD-2021

T&H
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Entrada: Sensor de Umidade Capacitivo ＆ Pt100

Faixa de medição: 0 ... 50°C / 5 ... 95%UR

Saída：UmidadeRTD(Pt100 / NTC10K) / Umidade 0 ... 10 V；4 ... 20 mA

Precisão: Umidade ±0,3°C+ 0,002°Cx tátil / Umidade(a +25°C) ±3%UR(30 ... 70%UR) de F.S. /

Umidade(a +15 ... 35°C) ±5%UR(20 ...80%UR) de F.S.

Design compacto e fácil de instalar

O sensor de classe industrial vem com alta precisão e estabilidade a longo prazo

Measuring Specialist

THS07
Transmissor de Temperatura e Umidade para Tipo de Sonda

T&H

CD-2021
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T&H
Seu Especialista em 
Medição Provedor de 
Soluções Completas

Serviço
Ótima solução 

Entrega rápida 

Pós-venda

Produção
Certificação internacional 

Rigorosos controlos de 

qualidade Produção 

automática Personalização

Produto
Design inovador

Patente principal da equipe de 

P&D de alto desempenho

Laboratório
ILAC / IEC17025

Técnica de calibração profissional 

Equipamento de alta qualidade

RIGOR VALIDAÇÃO E AUTOMAÇÃO LTDA
www.rigorautomacao.com.br
+55 (19) 3243-3610 (19) 99776-6486
contato@rigorautomacao.com.br


