
THS88MAX
Transmissor de ponto de orvalho de alta pressão industrial

Calibração do ponto de orvalho, alta precisão, 4 ... 20 mA e saída RS-485

Reduza a zona de temperatura de insensibilidade, resposta rápida

Compensação de histerese, resistência à umidade, impacto de umidade extremamente alta e baixa 

Anti-interferência EMC, anticondensação, influência de baixa temperatura, estabilidade a longo prazo 

Três roscas (1/2″PT, 1/2″G e 5/8 O modo ″UNF) pode ser selecionado

| Características |

| Aplicações |
Sistema de ar comprimido / Equipamento de separação de ar / Freezer / Máquina de adsorção / Secador de plástico / Processo de secagem 

industrial / Papel / Monitoramento de processos químicos
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※ De acordo com a norma IEC 61298 e ISO 17025 para medição de curva de 3 ciclos. 
Como resultado dos gráficos, a precisão da amostra de teste corresponde ao gráfico 
de precisão do gerador de umidade + espelho do ponto de orvalho
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| 3-Curva do ciclo | | 3-Curva do ciclo

*Por favor, certifique-se de que o produto e o dispositivo que se conecta com RS-485 estejam em terra comum, evite produtos 
danificados

.
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Sensor de umidade capacitivo e Pt100

-60 ... +60 dp°C

Pt orvalho：-100 ... +60 dp°C

Ponto de congelamento：-60 ... 0 fp°C；

Umidade absoluta (Volume)0 ... 50000 ppm/v

Umidade absoluta (Peso)0 ... 50000 ppm/w

Padrão 4 ... 20 mA+RS-485 /

0 ... 10 V+RS-485 a pedido

3-fios

±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)

Saída de corrente：≦ 500 Ω

Saída de tensão：≧ 100 KΩ

Software

＜20 seg

DC 24 V±15%

DC 24 V, 50 mA

M12 conector

| Especificação |
Entrada
Tipo de entrada

Faixa de operação do ponto de orvalho

Saída
Máx. faixa de escala

Mudança de pt de orvalho para outro

intervalo de quantidade física

Sinal de saída

Conexão de sinal

Precisão linear

Resistência de carga

Saída de calibração

(ZERO & ESPAÇO) ajuste de faixa

Tempo de resposta t90 (Temp. a +25°C)

Elétrica
Alimentação

Consumo atual

Conexão elétrica

Ambiente

Temperatura de operação

Umidade de operação

Temperatura de operação da sonda

Temperatura de armazenagem

Resistência à pressão

Instalação
Instalação

Proteção
Classificação de IP

Proteção elétrica

Material
Carcaça

Sonda

Peso

Ar

-40 ... +60°C

0 ... 95%UR (Sem Condensação)

-40 ... +60°C

-25 ... +60°C

16 bar

1/2″PT, 1/2″G, and 5/8″UNF

IP65(sonda：IP20)

■ Proteção de polaridade

■  Sobretensão

■ Curto circuito

S.S.(SUS304)

S.S.(SUS304)；

SUS sintered filter(SUS316)

168 g
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Na aplicação de baixa temperatura de ponto de orvalho, a secagem contínua do wafer pode fazer com que o valor de medição, como a 

curva azul, faça com que a precisão do uso inicial não atenda ao padrão do produto. O firmware é aliviado pela compensação

(compensação histérica) da curva verde para que o padrão de precisão do produto possa ser alcançado na fase inicial da instalação.

Tempo

Ponto de orvalho

Zona de 
insensibilidade de
temperatura

eYc THS88/THS88 Plus Ponto de orvalho prático

Saída de ponto de orvalho

Tempo

Ponto de orvalho

eYc THS88MAX
Ponto de orvalho prático

Saída de ponto de orvalho

Zona de temperatura de insensibilidade eYc THS88MAX, atualização de velocidade de reação

A resolução do eYc THS88MAX é significativamente melhorada em 5 vezes em comparação com os outros.

| Resolução aumentada |

| Compensação de Histerese |

| Zona de insensibilidade de temperatura |

Outros

24,000,000

10,000

2,400

1/2,400

417

Frequência de amostragem(Hz)

configuração de frequência de concussão(Hz)

Resolução de hardware (Contagem)

Erro máximo de amostragem

Erro máximo de amostragem (PPM)

THS88MAX

72,000,000

6,000

12,000

1/12,000

83

Compensação de histerese

Tempo de instalação

Erro Regressão de precisão

O chip existe em um ambiente de alta umidade

7 days
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| Dimensão | | Diagrama |

| Sistema de Inspeção Automática de 
Ponto de Orvalho |

| Aplicação USB para RS-485 Isolada |
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※ Padrão ─ M12-5PIN 2M cabo à prova d'água

| Curva de Mudança de Temperatura Ambiental |
Quando o ambiente muda (quadro vermelho), o impacto das mudanças de temperatura é baixo.

Power supply

DC 24 V±15%

+

-

1 4

2 3

Marrom

Preto

Azul

V
mA

-+

RS-485 +

OUT
5

RS-485 -Cinza

M12 conector

Branco

■ Instalação do Sistema

● Gerador de umidade

● Espelho de ponto de orvalho

● Instalação em nível de laboratório para produzir produtos e

impressão automática de folha de inspeção QC e relatório de fábrica

eYc MDA-8001
USB para conversor RS-485

SCADA

HMI

USB

Transmissor PLC

■ Dispositivo exigido
● Conversor de PC / RS-485 para USB / Fonte de

alimentação / Software de interface do usuário
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eYc THS88MAX Transmissor de ponto de orvalho de alta pressão industrial + indicador de sinal integrado eYc SD05

eYc SD05

Método de exibição: LED de 4 dígitos (altura da palavra: 9,2 

mm) Faixa de exibição: -1999 ... +9999

Precisão: 0,2%F.S.

Fonte de alimentação: 4 ... 20 mA

Configuração de parâmetros: programável pressionando o 

botão Material da caixa：ABS(UL94V-0) + PC(UL94V-2)
           ±1.5 dp°C (at -40 ... +20 dp°C) 
           ±2 dp°C (at -60 dp°C)            
Referência (a -100 ... -60 dp°C)

Tempo de resposta t90 (Temp. a +25°C)：＜20 

seg classificação IP: IP65 (sonda: IP20)

eYc THS88MAX

Tipo de entrada: sensor de umidade capacitivo e Pt100

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

Comutação do ponto de orvalho para outra faixa de grandeza física: -100 ... 

+60 dp°C Sinal de saída: Padrão 4 ... 20 mA+RS-485 / 0 ... 10 V+RS-485 

sob consulta Precisão linear：±1 dp°C (at -20 ... +20 dp°C)

■ILAC / TAF

■ISO 9001

| Relatório de teste de opção adicional |

YUDEN-TECH CO., LTD. Laboratório de Calibração - ( ILAC / TAF ) Relatório de teste.
(Acreditação TAF：3032, em conformidade com ISO / IEC 17025) TAF tem acordo de reconhecimento mútuo com ILAC MRA

Projeto

≧ -80 dp°C ... ≦ 60 dp°CTransmissor de ponto de orvalho

Nível ou intervalo de medição

Projeto

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

≧ -95 dp°C ... ≦ 60 dp°C

Nível ou intervalo de medição

| Guia de pedidos |

| Combinação Opcional |

A：-20 ... +20°C
B：-40 ... +20°C
C：-60 ... +20°C
* Máx. faixa de escala: -100 dp°C ... +60 dp°C
* Precisão linear：Referência (a -100 ... -60 dp°C)

C
Faixa de medição 

do ponto de orvalho

1：1/2”PT ( R1/2”)
2：1/2”G
3：5/8”UNF

1
Conector

－THS88MAX
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