


Elemento sensor
Sensor de óxido de alumínio planar

Faixa de medição
-90 °C a 10 °C (-130 °F a 50 °F) temperatura de ponto de
orvalho; 0 a 10, 0 a 100, 0 a 1000 ppmv (totalmente
ajustável com display integral)

Ciclo de recalibração recomendado
12 meses, dependendo da aplicação

Exatidão de calibração
±2 °C (±3,6 °F) de ponto de orvalho a 25 °C (77 °F)

Umidade relativa do sensor máxima
50% na temperatura do ponto de orvalho > 0 °C (32 °F)

Temperatura Operacional e de Armazenamento
Processo: -40 °C a 50 °C (-40 °F a 122 °F) 
Eletrônico: -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)

Desativar alívio de ar em 7 bar (100 psig)
Aproximadamente 1 SCFH (28 sl/h)

Pressão operacional máxima
Filtro de entrada 31 bar (450 psig, 3.1 MPa):
Aço inoxidável sinterizado de 2 mícrons

Razão de vazamento de hélio
<10-6 mbar 1/s

Saída
Alimentado de loop de 4 a 20 mA, resolução 16 :A

Bloqueio de vazão
Aço inoxidável 316 com MNPT 1/2 pol. ou rosca G 1/2 
(DIN ISO 228)

Largura da chave de torque para bloqueio de vazão
42 mm (1-5/8 pol.)

Eletrônico
Operado por microcomputador

Display opcional
Display numérico de quatro dígitos com gráfico de barra e
indicação de posição de matriz. Quatro teclas de interface
de usuário para seleções de unidade, os ajustes de saída
e faixas.

Fonte de alimentação
24 volts CC nominal, faixa de 12 a 30 volts CC

Proteção
Tipo 4X/IP67

Peso
2 kg (4,4 lb)

Conformidade européia
Em conformidade com a compatibilidade eletromagnética
Diretiva 89/336/EEC e 
PED 97/23/EC para DN<25

Certificações/aprovações opcionais
• FM IS Classe I,II,III, Divisão 1, Grupos A,B,C,D,E,F&G, T5
• FM XP-IS Classe I, Divisão 1, Grupos A,B,C&D, T5
• FM NI Classe I, Divisão 2, Grupos A,B,C&D, T4A

DIP Classe II,III, Divisão 1, Grupos E,F&G, T5
• ATEX II 3G EEx nA IIC T4

GE
Sensing

Especificações
do DewPro®
MMY30

©2005 GE. Todos os direitos reservados.
920-064A_PO

Todas as especificações estão sujeitas a alterações para aprimoramento de
produtos sem notificação. DewPro® é uma marca registrada da GE. GE® é uma
marca registrada da General Electric Co.

138 mm
(5,44 pol.)

176,1 m
m

(6,93 pol.)

79,0 mm
(3,11 pol.)

87,1 mm
(3,43 pol.)

Compartimento
de alumínio
fundido
revestido de
epóxi que
atende os
requisitos Tipo
4X/IP67 

M20 ou 1/2
em conduíte
NPT ou anel
de selagem
de cabo

Conexão de processo
de entrada NPT-M 1/2
pol. ou G 1/2 pol. 
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O DewPro MMY30 com opção de display


