
Transmissores de umidade e
temperatura da série HMT330
Para medições exigentes de umidade

Funcionalidades

• Medição completa de 0 … 100%
U.R., faixa de temperatura de até
+180 °C (+356 °F), dependendo
do modelo

• Tolerância à pressão de até 100 
bar, dependendo do modelo

• Sensor Vaisala HUMICAPâ da 
quarta geração para precisão e 
estabilidade superiores

• Invólucro IP65/IP66 resistente à 
corrosão

• Desempenho excelente em 
condições severas; boa tolerância 
a produtos químicos

• Calibração rastreável para 
medição e saídas analógicas
(certificados inclusos)

• Garantia de 10 anos mediante 
calibração anual no Centro de 
Serviço Vaisala

A série de Transmissores de umidade e temperatura Vaisala HUMICAPâ HMT330 é
projetada para aplicações industriais exigentes nas quais medições estáveis e
customização abrangente são essenciais. Com várias opções à escolha, o instrumento
pode ser adaptado para atender às necessidades específicas de cada aplicação
individual, além de ser pré-configurado para cada entrega.

Desempenho comprovado da 
tecnologia Vaisala HUMICAP
A série HMT330 incorpora os 40 anos de 
experiência da Vaisala à medição 
industrial de umidade. A quarta geração 
atualizada do sensor HUMICAPâ

proporciona medições precisas e 
estáveis, mesmo em ambientes com alta 
umidade ou contaminantes químicos.

Ampla gama de opções de 
instalação
A grande variedade de sondas de 
medição, vários acessórios para 
instalação e opções de fonte de 
alimentação universal e CC facilitam a 
instalação dos instrumentos em diversos 
locais e tipos de ambiente, como, por 
exemplo, paredes, postes, tubulações e 
dutos. O cabo de entrada e saída pode

ser alimentado através da parte traseira
do transmissor, que é um recurso útil,
especialmente para as instalações em
salas limpas.

A série HMT330 engloba seis modelos:

• HMT331 para aplicações fixadas na
parede

• HMT333 para dutos e espaços
apertados

• HMT334 para aplicações de alta
pressão e a vácuo

• HMT335 para aplicações de alta
temperatura

• HMT337 para aplicações de alta
umidade

• HMT338 para tubulações pressurizadas

Com várias opções à escolha, incluindo
visor local, a série HMT330 pode ser
adaptada para atender às necessidades
específicas de cada aplicação individual,
além de ser pré-configurada para cada
entrega. O próprio sensor HUMICAPâ

também pode ser selecionado de acordo
com as necessidades específicas da
aplicação da medição.

Conectividade

• LAN RS-232/485/422

• Suporte ao protocolo Modbus 
(RTU/TCP)

• Exibição gráfica e teclado 
opcionais para operação 
conveniente

• Interface do usuário multilíngue

• Compatível com o software 
Vaisala viewLinc



Transmissores de umidade e temperatura - Série
HMT330

Visor gráfico com dados e 
tendências de medição para 
operação conveniente
A série HMT330 tem como característica 
um visor numérico e gráfico opcional 
com teclado e menu multilíngues. Ele 
permite ao usuário monitorar facilmente 
os dados operacionais, as tendências de 
medição e o acesso ao histórico de 
medição até os últimos 4 anos.

O visor mostra as tendências de 
medição e histórico de medição em 
tempo real de mais de quatro anos.
O alarme do visor permite rastrear 
qualquer parâmetro medido, com limites 
alto e baixo configuráveis livremente.

Saídas e coleta de dados 
versáteis
O HMT330 permite até três saídas 
analógicas; uma fonte de alimentação 
com isolamento galvânico e até quatro 
saídas do relé também estão disponíveis.

Para interface serial, podem ser usados o 
cabo de serviço USB, RS-232 e
RS-485/422.

O HMT330 também é capaz de aplicar o
protocolo de comunicação Modbus que,
junto com a opção de conexão
apropriada, fornece comunicação
Modbus RTU (RS-485) ou Modbus
TCP/IP (Ethernet).

O data logger, com relógio em tempo
real e bateria sobressalente, garante o
registro confiável de dados de medição
por mais de quatro anos. Os dados
registrados podem ser visualizados no
visor local ou transferidos para um PC
com software Microsoft Windowsâ. O
transmissor também pode ser conectado
a uma rede com uma interface LAN
opcional que possibilita a conexão à
Ethernet. Um cabo de serviço USB
facilita a conexão do HMT330 a um PC
através da porta de serviço.

Calibração flexível
Os instrumentos HMT330 são calibrados
em cinco pontos de umidade na fábrica e
vêm com um certificado de calibração
que atende a todos os requisitos
relevantes de rastreabilidade e
conformidade.

Uma calibração de campo rápida de um
só ponto pode ser executada com o
medidor portátil HM70. Uma calibração
de campo de dois pontos pode ser
realizada, por exemplo, com o calibrador
de soluções de sal HMK15 em um
ambiente controlado. O transmissor

também pode ser enviado à Vaisala para
recalibração. Calibrações credenciadas
para a ISO/IEC17025 e calibrações
especiais estão disponíveis.

O medidor portátil de umidade e 
temperatura HM70 é ideal para a 
verificação em campo dos 
transmisso-res HMT330.

A purga química minimiza os 
efeitos dos contaminantes
Em ambientes com altas concentrações 
de substâncias químicas e agentes de 
limpeza, a opção de purga química ajuda 
a manter a precisão da medição entre 
intervalos de calibração.

A purga química envolve o aquecimento 
do sensor para remover produtos 
químicos prejudiciais. A função pode ser 
iniciada manualmente ou programada 
para ocorrer em intervalos definidos.

HMT331 HMT333 HMT334 HMT335 HMT337 HMT338

Para Medições dentro da
sala

Uso geral Aplicações de alta
pressão e vácuo

Temperaturas eleva-
das

Aplicações de alta
umidade

Tubulações pressuri-
zadas

Faixa de medição de
temperatura

-40 ... +60 °C (-40 ...
+140 °F)

-40 ... +80 °C
(-40 ... +176 °F) ou
-40 ... +120 °C
(-40 ... +248 °F)

-70 ... +180 °C (-94 ...
+356 °F)

-70 ... +180 °C (-94 ...
+356 °F)

-70 ... +180 °C (-94 ...
+356 °F)

-70 ... +180 °C (-94 ...
+356 °F)

Pressão de operação 0 ... 10 MPa
(0 ... 100 bar)

0 ... 1 MPa
(0 ... 10 bar)

0 ... 4 MPa
(0 ... 40 bar)



Dados técnicos – Série HMT330

Desempenho de medição
Umidade relativa

Faixa de medição 0 ... 100 %UR

Precisão 1) 2)

a +15 ... +25 °C (59 ... +77 °F) ±1 %UR (0 ... 90%)

±1,7 %UR (90 ... 100 %UR)

a −20 ... +40 °C (−4 ... +104 °F) ± (1 + 0,008 × leitura) %UR

a −40 ... +180 °C (−40 ... +356 °F) ± (1,5 + 0,015 × leitura) %UR

Incerteza de calibração de fábrica 3)

(+20 °C)
±0,6 %UR (0 ... 40 %UR)
±1 %UR (40 ... 97 %UR)

Tipos de sensores de umidade HUMICAPâ 180
HUMICAPâ 180C
HUMICAPâ 180R
HUMICAPâ 180RC
HUMICAPâ 180VC

Tempo de resposta (90%) com sensor 180 ou 180C HUMICAPâ a +20 °C
(+68 °F) sem corrente de ar

com filtro de grade
com grade + filtro com tela de aço
com filtro sinterizado

8 s
20 s
40 s

Tempo de resposta (90%) com sensor 180R, 180RC ou 180VC HUMICAPâ a
+20 °C (+68 °F) em fluxo de ar de 0,1 m/s

com filtro de grade
com grade + filtro com tela de aço
com filtro sinterizado

17 s
50 s
60 s

Temperatura

Precisão a +20 °C (+68 °F) ±0,2 °C (± 0,36 °F)

Precisão na faixa de temperatura (a faixa de medição depende do modelo).
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Sensor de temperatura Pt100 RTD Classe F0.1 IEC 60751

Outras variáveis disponíveis (dependendo do modelo)

Temperatura do ponto de orvalho, taxa de mistura, umidade absoluta, 
temperatura de bulbo úmido, entalpia, pressão do vapor de água

1) Incluindo não linearidade, histerese e repetibilidade.
2) Com o sensor 180VC HUMICAPâ, a precisão não é especificada abaixo da temperatura de operação de

−20 °C (−4 °F).
3) Definida como limites de desvio padrão ±2. Possibilidade de pequenas variações; consulte também o

certificado de calibração.

Ambiente de operação
Temperatura de operação

Sonda com cabo
Corpo do transmissor, sem visor
Corpo do transmissor, com visor

Iguais às faixas de medição
−40 ... +60 °C (−40 ... 140 °F)
0 ... +60 °C (32 ... 140 °F)

Temperatura de armazenamento −55 ... +80 °C (−67 ... 176 °F)

Conformidade com EMC EN61326-1, Ambiente Industrial 
Observação: O transmissor com 
impedância de teste do visor de 40 Ω 
é usado em IEC61000-4-5 (imunidade 
contra surtos)

Especificações mecânicas
Buchas do cabo M20 × 1,5 para diâmetros de cabo de

8 ... 11 mm (0,31 ... 0,43 pol.)

Adaptador para conduíte 1/2" NPT

Conector de cabo do usuário (opcional)
Opção 1

Opção 2

M12 macho de 8 pinos
Plugue fêmea com cabo preto de 5 m
(16,4 pés)
Plugue fêmea com terminais de para-
fusos

Material do invólucro G-AlSi 10 Mg (DIN1725)

Classificação IP IP66
IP65 (NEMA4X) com visor local

Peso 1,0 ... 3,0 kg (2,2 ... 6,6 lb) dependen-
do do modelo e opções selecionados

Comprimentos padrão do cabo da son-
da

2 m, 5 m ou 10 m (6,6 pés, 16 pés ou 
33 pés)
(Comprimentos adicionais disponí-
veis. Consulte detalhes nos 
formulários de pedido.)

Diâmetro do cabo da sonda

HMT333 (+80 °C (+176 °F))
Outras sondas

6,0 mm (0,24 pés)
5,5 mm (0,22 pol.)

Dimensões em mm (polegadas)



Entradas e Saídas
Tensão de operação 10 ... 35 V CC, 24 V CA ±20%

Com módulo de fonte de alimentação
opcional

100 ... 240 V CA, 50/60 HZ

Consumo de energia a +20 °C, (Uentrada 24 V CC)

RS-232 Máx. 25 mA

Usaída 2 × 0 ... 1 V / 0 ... 5 V / 0 ... 10 V Máx. 25 mA

Isaída 2 × 0 ... 20 mA Máx. 60 mA

Visor e luz de fundo + 20 mA

Durante purga química Máx. 110 mA

Durante aquecimento da sonda
(HMT337)

+120 mA

Saídas analógicas (2 padrões, 3ª opcional)

Saída de corrente 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA

Saída de tensão 0 ... 1 V, 0 ... 5 V, 0 ... 10 V

Precisão das saídas analógicas a +20 °C escala total de ±0,05%

Dependência de temperatura das saí-
das analógicas

escala total de ± 0,005%/°C

Cargas externas:

Saídas de correntes RL < 500 Ω

Saída de 0 ... 1 V RL > 2 kΩ

Saídas de 0 ... 5 V e 0 ... 10 V RL > 10 kΩ

Tamanho máximo do fio 0,5 mm2 (AWG 20)

Fios trançados recomendados

Saídas digitais RS-232, RS-485 (opcional)

Protocolos Comandos ASCII, Modbus RTU

Conexão de serviço RS-232, USB

Saídas de relé (opcional) 0,5 A, 250 VCA

Interface Ethernet (opcional)

Padrões suportados 10BASE-T, 100BASE-TX

Conector 8P8C (RJ45)

Endereço IPv4 designado DHCP (automático), estático

Protocolos Telnet, MODBUS TCP/IP

Data logger opcional com relógio em tempo real

Parâmetros registrados Máximo de quatro com valores de
tendência/mínimo/máximo

Intervalo de registro 10 segundos (fixo)

Período máximo de registros com reso-
lução temporal máxima

4 anos e 5 meses

Pontos registrados 13,7 milhões de pontos por parâmetro

Tempo de vida da bateria Mín. 5 anos

Visor LCD com luz de fundo, visor gráfico
de tendência de qualquer parâmetro

Idiomas do menu Inglês, chinês, finlandês, francês, ale-
mão, japonês, russo, espanhol, sueco

Opções de Montagem

Montagem com kit de suporte de 
parede (não obrigatória para 
instalações na parede)

Montagem com kit de instalação de 
trilho DIN

Instalação em poste com kit de 
instalação para poste

Montagem do Escudo de Chuva com
Kit de Instalação

O Kit de instalação meteorológica HMT330MIK Vaisala
permite que o HMT337 seja instalado ao ar livre de modo
a obter medições meteorológicas confiáveis



HMT331 para montagem em parede

Aplicações típicas
• Salas limpas

• Processos farmacêuticos

• Piscinas internas

• Centros de dados

• Arquivos

O Transmissor de umidade e temperatura Vaisala HUMICAPâ

HMT331 é um transmissor de alta qualidade para instalação na
parede em aplicações que exigem HVAC e monitoramento de
condições.

Dados técnicos
Faixa de medição de temperatura -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F)

Dimensões em mm (pol.)

Acessórios
Cabo para porta de serviço USB com
software de PC

219916

Cabo de conexão para HM70 211339

Placa para fixação na parede (de 
plástico)

214829

Kit para instalação em poste com 
proteção para chuva

215109

Conjunto de instalação em trilho DIN 215094

Filtro de grade de plástico PPS com 
rede de aço inoxidável

DRW010281SP

Filtro sinterizado de aço inoxidável HM47280SP

HMT331 com sonda de cabo curto



HMT333 com sondas curtas para espaços e dutos 
confinados

Aplicações típicas
• Salas limpas

• Sistemas industriais de HVAC

• Câmaras ambientais

• Processos com temperatura e umidade moderadas

O Transmissor de umidade e temperatura Vaisala HUMICAPâ

HMT333 é um instrumento versátil para aplicações nas quais é
necessária uma pequena sonda remota, por exemplo,
aplicações de HVAC exigentes. Sua pequena massa térmica
permite uma resposta rápida às mudanças de temperatura.

Instalação flexível
Para instalar a sonda em dutos, canais e através de paredes,
está disponível um kit de instalação com um flange de aço
inoxidável, uma peça de passagem de cabo e uma barra de
sustentação de aço.

O HMT333 tem duas opções de cabo da sonda – um cabo de
borracha flexível que resiste a temperaturas de até +80 °C
(+176 °F), e um cabo durável de FEP que resiste a temperaturas
de até +120 °C (+248 °F). Ambas as opções de cabo estão
disponíveis em comprimentos de 2, 5 e 10 metros
(6,6, 16 e 33 pés). Além disso, há disponibilidade de cabo de
borracha flexível (+80 °C (+176 °F)) com 20 m (66 pés) de
comprimento.

Para ambientes externos, o protetor de radiação solar DTR502B
fornece proteção para a sonda. O protetor pode ser instalado
em um suporte, uma viga, ou uma superfície plana.

Dados técnicos
Faixa de medição de temperatura -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F) ou

-40 ... +120 °C (-40 ... +248 °F)
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Dimensões em mm (polegadas)

Acessórios
Kit de instalação em duto 210697

Prensa-cabo com vedação dividida HMP247CG

Cabo para porta de serviço USB com
software de PC

219916

Cabo de conexão para HM70 211339

Placa para fixação na parede (de 
plástico)

214829

Kit para instalação em poste com 
proteção para chuva

215109

Proteção contra radiação solar DTR502B

Conjunto de instalação em trilho DIN 215094

Filtro de grade de plástico PPS com 
rede de aço inoxidável

DRW010281SP

Filtro de grade de plástico PPS DRW010276SP

Filtro sinterizado de aço inoxidável HM47280SP

Kit de instalação em dutos para
HMT333. O flange permite o ajuste fácil
da profundidade de instalação da son-
da.

Dimensões do flange de instalação em
mm (polegadas)
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HMT334 com conexão roscada para altas pressões, 
vácuo e/ou altas temperaturas

Aplicações típicas
• Câmaras de testes

• Processos de alta pressão e a vácuo

O Transmissor de umidade e temperatura Vaisala HUMICAPâ

HMT334 foi projetado para medição de umidade em espaços
pressurizados ou em câmaras de vácuo.

Cada sonda é testada para instalação estanque a gás e vácuo.

Dados técnicos
Faixa de medição de temperatura -70 ... +180 °C (-94 ... +356 °F)

Pressão operacional 0 ... 10 MPa (0 ... 100 bar)
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Acessórios
Corpo de encaixe NPT 1/2" 17225SP

Cabo para porta de serviço USB com
software de PC

219916

Cabo de conexão para HM70 211339

Placa para fixação na parede (de 
plástico)

214829

Kit para instalação em poste com 
proteção para chuva

215109

Conjunto de instalação em trilho DIN 215094

Filtro de grade de plástico PPS com 
rede de aço inoxidável

DRW010281SP

Filtro de grade de plástico PPS DRW010276SP

Filtro sinterizado de aço inoxidável HM47280SP

Filtro com grade de aço inoxidável HM47453SP

Corpo de encaixe ISO M22 x 1,5 17223SP



HMT335 com sonda longa para altas temperaturas

Aplicações típicas
• Processos de secagem a alta temperatura

• Processos de produção de alimentos, por exemplo, fornos
para panificação

Sonda robusta ideal para altas taxas de fluxo
O Transmissor de umidade e temperatura HUMICAPâ HMT335
da Vaisala possui uma longa sonda de aço inoxidável projetada
para altas temperaturas.

Com alta tolerância a estresse mecânico e altas taxas de fluxo, o
HMT335 é ideal para medições em dutos. O flange de instalação
de aço inoxidável permite o ajuste fácil da profundidade de
instalação da sonda. Sonda longa e robusta que permite
instalação fácil através de isolamento em fornos e aplicações
similares.

Dados técnicos
Faixa de medição de temperatura -70 ... +180 °C (-94 ... +356 °F)

41 (1.6)

51 (2.0)

ø1
3.

5 
(0

.5
3)

192 (7.56)

253 (9.96)

Dimensões em mm (polegadas)

Acessórios
Flange de montagem 210696

Cabo para porta de serviço USB com
software de PC

219916

Cabo de conexão para HM70 211339

Placa para fixação na parede (de 
plástico)

214829

Kit para instalação em poste com 
proteção para chuva

215109

Conjunto de instalação em trilho DIN 215094

Filtro de grade de plástico PPS com 
rede de aço inoxidável

DRW010281SP

Filtro de grade de plástico PPS DRW010276SP

Filtro sinterizado de aço inoxidável HM47280SP

Filtro com grade de aço inoxidável HM47453SP
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Dimensões do flange de instalação em mm (polegadas)

Kit de instalação do flange para HMT335



HMT337 com sonda curta para alta umidade e/o 
temperatura

Aplicações típicas
• Meteorologia profissional

• Monitoramento do ar de admissão em motores e turbinas a
gás

• Fornalhas para secagem de madeira

Configurações do HMT337
O transmissor de umidade e temperatura Vaisala HUMICAPâ

HMT337 é ideal para as medições de processos e
meteorológicas mais exigentes em condições com umidade de
condensação elevada.

O HMT337 está disponível em uma das três configurações a
seguir:

1. HMT337 básico com sonda não aquecida para aplicações em
que os níveis de umidade não estão constantemente próximos à
condensação

2. HMT337 com sonda aquecida para medição de temperatura
de ponto de orvalho sob condições constantes de umidade
próxima à condensação

3. HMT337 com uma sonda aquecida e um sensor de
temperatura adicional para medição de umidade relativa sob
condições constantes de umidade próxima à condensação

Dados técnicos
Faixa de medição de temperatura -70 ... +180 °C (-94 ... +356 °F)

Leituras de umidade reais em condições de 
condensação
A exclusiva sonda Vaisala aquecida fornece uma medição rápida 
e confiável em ambientes nos quais a umidade está próxima à 
saturação. O aquecimento evita formar condensação no sensor.

Conforme a sonda é aquecida, o nível de umidade relativa em 
seu interior permanece abaixo do nível do ambiente. Graças à 
exatidão da medição da temperatura, a temperatura de ponto 
de orvalho do ambiente pode ser calculada com precisão.

Caso o valor da umidade relativa seja necessário, um sensor de 
temperatura opcional poderá ser usado (opção de configuração 
3). A temperatura ambiente medida fornece a compensação 
para calcular a umidade relativa e outros parâmetros de 
umidade dependente da temperatura.

Opções de Instalação
Uma instalação estanque a vapor e pressão até 10 bar através 
de uma parede do processo pode ser conseguida com vedação 
com acessórios Swagelokâ da sonda ou vedação do cabo com 
um prensa-cabos. O Kit de Instalação HMT330MIK opcional está 
disponível para instalações ao ar livre; kits de instalação de 
duto também estão disponíveis.

Prensa-cabos para cabo da sonda HMP247CG

Kit de instalação em dutos (sonda de
U.R.)1)

210697

Kit de instalação em dutos (sonda T) 1) 215003

Acessórios Swagelok (NPT e ISO) para sondas de UR e de T (até 10 bar)

Proteção contra radiação solar DTR502B

Kit de instalação meteorológica HMT330MIK

Cabo para porta de serviço USB com
software de PC

219916

Cabo de conexão para HM70 211339

Placa para fixação na parede (de 
plástico)

214829

Kit para instalação em poste com 
proteção para chuva

215109

Conjunto de instalação em trilho DIN 215094

Acessório para sonda aquecida HMT330WPA

Filtro de grade de plástico PPS com 
rede de aço inoxidável

DRW010281SP

Filtro de grade de plástico PPS DRW010276SP

Filtro sinterizado de aço inoxidável HM47280SP

Filtro com grade de aço inoxidável HM47453SP

Para mais acessórios de instalação, consulte o formulário de pedidos.

1) Para ver uma imagem do kit de instalação em dutos, consulte a página do HMT333.

Acessórios
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HMT338 com profundidade de inserção ajustável para 
altas pressões, vácuo e/ou altas temperaturas

Aplicações típicas
• Linhas de processo

• Câmaras ambientais

• Processos de secagem a vácuo

• Linhas de ar comprimido com secadores refrigerantes

O Transmissor de temperatura e umidade Vaisala HUMICAPâ

HMT338 é ideal para as instalações em processos pressurizados
nos quais a sonda precisa ser removida enquanto o processo
está em execução.

Insira ou remova a sonda enquanto o processo
está em execução
Com o "hot tapping", a sonda é introduzida diretamente no
processo enquanto estiver em execução, sem a necessidade de
ventilação ou diminuição da pressão do processo. A sonda é
contraída em um conjunto de válvula de esfera fixado na parede
ou na tubulação do processo. A porca sextavada ajustável é
apertada à mão para prender a sonda no lugar
temporariamente.

A sonda é então empurrada para baixo até a profundidade
apropriada. A porca sextavada é apertada com uma chave para
travar a sonda no lugar. A fixação a quente é possível em
pressões de até 10 bar.

Dados técnicos
Faixa de medição de temperatura -70 ... +180 °C (-94 ... +356 °F)

Pressão operacional 0 ... 4 MPa (0 ... 40 bar)

Dimensões em mm (pol.)

Acessórios
Conjunto da válvula esférica BALLVALVE-1

Encaixe de pressão ISO 1/2 a NPT 1/2 210662

Cabo para porta de serviço USB com
software de PC

219916

Cabo de conexão para HM70 211339

Placa para fixação na parede (de 
plástico)

214829

Kit para instalação em poste com 
proteção para chuva

215109

Conjunto de instalação em trilho DIN 215094

Filtro de grade de plástico PPS com 
rede de aço inoxidável

DRW010281SP

Filtro de grade de plástico PPS DRW010276SP

Filtro sinterizado de aço inoxidável HM47280SP

Filtro com grade de aço inoxidável HM47453SP
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