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Resposta Rápida para Vários Tipos 
de Medições

Ao medir a humidade e a temperatura em vários am-
biente diferentes é essencial dispor de um instrumento 
que responda de forma rápida a essas alterações. O 
termo-higrómetro da Psyclone não só responde de 
forma rápida como também mede uma série de parâ-
metros: 

Percentagem de humidade relativa (% RH)
Temperatura (°F ou °C)
Grãos por libra (GPP)
Gramas/quilogramas (g/kg)
Temperatura de ponto de condensação (°F ou °C)
Unidades térmicas britânicas/libra (BTU/lb)
Temperatura do termómetro húmido (°F ou °C)
Partes por milhão em peso (ppmw)
Quilocalorias/quilogramas (Kcal/kg)
Temperatura da superfície (°F ou °C)
Proximidade da superfície ao ponto  
de condensação (°F ou °C)
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Recuperação de Danos  
por Inundação

Uma medição precisa das condições atmosféricas 
durante a secagem do edifício é a chave para garantir 
uma utilização eficiente do equipamento de secagem. 
O Psyclone responde de forma rápida às alterações de 
humidade e de temperatura enquanto calcula as leituras 
de humidade específicas para reduzir o número de erros 
e poupar tempo. Durante a secagem com ar quente, o 
Psyclone calcula também a entalpia para maximizar o 
rendimento do equipamento.

Inspecções de Edifícios

O Psyclone é ideal para aplicações na avaliação e no 
diagnóstico dos riscos de condensação. Utilizando o 
sensor opcional de temperatura da superfície, o medidor 
pode mostrar as temperaturas reais da superfície e do 
ponto de condensação. Esta função ajuda a determinar 
se a humidade da superfície se deve à condensação ou 
a outras causas. Por exemplo, a detecção de diferenças 
negativas entre as temperaturas confirma a presença 
de condensação, enquanto que as diferenças positivas 
confirmam o contrário.

Validação do Sistema HVAC/R 

O Psyclone foi especificamente dotado de funções de 
utilidade para os técnicos de HVAC ou os profissionais 
de manutenção de edifícios que se encarregam da 
validação do rendimento do sistema HVAC. Partindo das 
medições da percentagem de humidade relativa (% RH) 
e da temperatura, o Psyclone calcula os parâmetros 
psicométricos derivados necessários, como a entalpia, o 
ponto de condensação, e a temperatura de termómetro 
húmido, necessário para avaliar os problemas relacio-
nados com o rendimento e a eficácia energética de 
qualquer sistema HVAC.

A vista posterior do Psyclone mostra a sua prática pinça para  
cinto e suporte de parede
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Características técnicas  
do Psyclone

Âmbito de Medição de Humidade da Sonda
1,0 – 99,0% (sem condensação)

Precisão de Humidade
± 2% (10% a 90% a 25º C)

Âmbito de Temperatura de Funcionamento
0° C a 50° C

Âmbito de Medição de Temperatura da Sonda
-20° C a 85° C

Precisão de Temperatura
± 0,5°C (0°C a 50°C) 

Calibração do Sensor
O sensor calibra-se utilizando equipamentos especiais 
calibrados de acordo com a norma ISO 17025 e através 
da calibração comparativa com as normas detectáveis 
pelo NIST e pelo NPL.

Certificações
CE
Conformidade com a norma RoHS

Garantia
Dois anos de garantia limitada

Teclado de quatro teclas fácil de utilizar

Alimentação
2 x pilhas AA 1,5 V 

Material do Invólucro
ABS com protectores de borracha de silicone

Dimensões
165 mm x 65 mm x 30 mm

Peso
200 g

Visor
Medições em °F ou °C, conforme selecção do utilizador

Teclas do Painel Frontal
Teclas de funções de borracha
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