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TECHNICKÝ POPIS
● Kombi senzor v elegantní krabičce
● Rozsah 0 - 10 V
● Lineární měření vlhkosti s teplotní kompenzací
● Inovativní technika s dlouhou životností
● Integrované senzory
● PT1000

MOŽNOSTI NASAZENÍ

ROZMĚRY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Senzor je vhodný k dlouhodobému používání s      
našimi jednotkami díky přepěťové ochraně.    
Důležitým aspektem zařízení je vysoká přesnost.

Měření relativní vlhkosti je díky preciznímu     
kapacitnímu polymerovému senzoru velmi přesné.    
Naměřené hodnoty jsou lineární a jsou     
kompenzovány teplotou.

Měření teploty je prováděno precizním a stabilním      
platinovým odporem s průmyslovými parametry.    
Výpočet křivky je pomocí polynomu druhého řádu      
DIN 47115 a je lineární. Hodnoty teplot jsou       
převáděny z rozpětí 0-10V.

NAPÁJENÍ
Napájení zařízení se provádí pomocí 24V DC přímo       
z našich jednotek nebo externího zdroje.

Měření vlhkosti

Rozsah 0 - 100 % rF, nekondenzuje

Přesnost +/- 2 % rF (od 10 – 90 % rF)

Dotazovací cyklus t90 cca. 8 sec.

Výchozí nastavení 0 – 100 % rF FS

Měření teploty (pouze Typ TE 1)

Rozsah od -30 do +70°C

Přesnost +/- 0,3°K (od 0 do +60°C)

Obecně

Prohlášení o shodě 89/336/EWG

EMV emise EN 61000-6-3:2001

EMV emise EN 61000-6-2:2001

Rozměry Viz. obrázek

Schránka ABS

Konektrory Šroubovací klemička 1,5 mm²

Provozní napětí 15 - 36 VDC / 24 VAC

Přepěťová ochrana Varistor

        Změny v technické dokumentaci jsou možné!!  .!
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KALIBRACE A NASTAVENÍ
Zařízení je dodávané již nakalibrované a odpovídá      
standardům PTB. Zařízení není třeba po dlouho dobu       
kalibrovat díky použití vysoce kvalitních materiálů -      
platinový odpor.

Na základní desce zařízení je potenciometr pro teplotu       
i vlhkost - je možno dle potřeby upravit. Za        
normálních podmínek není kalibrace nutná.

PŘIPOJENÍ
K připojení zařízení doporučujeme používat stíněný     
kabel. Zvýšené obezřetnosti dbejte hlavně u     
indukčních zařízení a zařízení s velkým rušením.      
Stínění je nutné uzemnit.

ZÁRUKA
Na tento produkt se vztahuje 24 měsíční záruka.       
Poškození senzoru nebo zásah do elektroniky vede ke       
ztrátě záruky. Kalibrace je samozřejmě přípustná.

      SCHÉMA ZAPOJENÍ

Funkce Popis

1 HYGRO 0 - 10 V Vlhkost

2 TEMP 0 - 10 V Teplota

3 GND 0V Potenciál

4 24 VDC Napájení

A + 24 V + 24 V

B GND GND

C AI Analogový vstup 0 - 10 V

D AI Analogový vstup 0 - 10 V


