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páratartalom
távadó
légcsatornába

páratartalom Távadó légcsatornába

RHT DUCT

HASZNÁLAT  ÉS
ALKAL-
MAZÁSOK

RHT DUCT is a légcsatornába páratartalom és hőmérséklet 
távadó available also with an illuminated kijelző.

RHT DUCT is used to monitor és control relative 
páratartalom of incoming és visszatérő air in szellőzés 
rendszer.
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műszaki adatok
Pontosság: Hőmérséklet: <0.5 °C
 Relative páratartalom: ±2…3 % rH at 0…50 °C és 10…90 % rH
 Total error bés includes pontosság, hysteresis és hőmérséklet effect over 5...50 °C és 10–90 % rH

Mértékegységek:  °C, % rH

Mérés elements:  NTC10k hőmérséklet érzékelő, armoset polymer capacitive sensing element for páratartalom

Tápfeszültség:  24 VDC/VAC ±10 %

Áramfogyasztás:  max 90 mA (at 24 V) + 10 mA for each feszültség kimenet

Kimenet jel 1:  0/2…5/10 V (linear to rH), L min 1 kΩ

Kimenet jel 2:  0/2…5/10 V (linear to T), L min 1 kΩ

Működési hőmérséklet:   0…+50 °C

Védelem:  IP54 

Példa:
RHT Duct-D

Sorozat
RHT                         Relative páratartalom távadó, analóg kimeneteks
RHT-MOD              Relative páratartalom távadó, Modbus kommunikáció

Szerelés
Duct                Duct mount

Kijelző
-D                  Kijelzővel
                      Kijelző nélkül

Modell RHT Duct -D

RHT Duct

ACCESSORIES
SEE PAGE 70
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szén monoxid
távadó

CMT A CMT felhasználóbarát, megbízható CO gáz érzékelő távadó. gyakran használják olyan helyeken, ahol a levegő 
CO gázt tartalmaz, úgy mint parkolóházakban.

szén monoxid Távadó
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műszaki adatok
Measuring unit:  ppm

Méréstartomány:  0...300 ppm CO 

Measuring element:  Electro-chemical

Linearity:   ≤2 % on 300 ppm CO

Cross sensitivity: ≤2 % on 300 ppm CO

Válaszidő t90:  <60 s

Tápfeszültség:  20…28 VDC 

Kimenet jel:  4–20 mA (2-wire)  

Működési hőmérséklet:  -10…40 °C 

Védelem:  IP54 

a csavaros rögzítés könnyű szerelést biztosít .
ez a tulajdonság künönösen kalbráláskor nagyon  
hasznos 

ACCESSORIES
SEE PAGE 70
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nyomástávadó folyadékra

PTL A PTL nyomástávadó folyadék érzékelésére szolgál 
a légkondicionálókban, fűtési- és vízrendszerekben. 
Olyan üzemekben használják, melyekben hűtőközeget 

DPTL A DPTL is made for nyomáskülönbség detection in 
liquids for air-conditioning, heating és water rendszers. A 
equipment can withstés mildly corrosive substances és 
liquids.

nyomás távadó folyadékra
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Példa:
PTL-4-V

Sorozat
PTL                          Nyomástávadó folyadékra

Méréstartomány (bar)
-4                0...4
-6                0...6
-10              0...10
-16              0...16
-25              0...25

Kimenet
-V             Feszültség
-A             Áramerősség

Modell PTL -4 -V

PTL

Példa:
DPTL-2,5-V

Sorozat
DPTL                       Nyomáskülönbség távadó folyadékra

Méréstartomány (bar)
-1                 0...1
-2,5              0...2.5
-4                 0...4
-6                 0...6

Kimenet
-V             Feszültség
-A             Current

Modell DPTL -2 -V

DPTL

ACCESSORIES
SEE PAGE 70

Műszaki adatok
Pontosság (FS-től):  ±1.0 %

Teljesítmény:  15…24 VDC/VAC

Kimenet:  0…10 V or 4–20 mA

Védelem:  IP65

Nyomáscsatlakozás:  G1/4” (G1/2” adaptert tartalmaz)

Működési hőmérséklet:  -40…105 °C

Műszaki adatok
Pontosság (FS-től):  ±1 %

Teljesítmény:  15…24 VDC/VAC

Kimenet:  0…10 V or 4–20 mA

Védelem:  IP65

Nyomáscsatlakozás:  belső menet G1/4”

Működési hőmérséklet:  -10…50 °C



48 passzív hőmérséklet érzékelős

passzív hőmérséklet
érzékelő
PTE sorozat passzív hőmérséklet érzékelős are engineered for HVAC 
ALKALMAZÁSOK. A design approach has been to offer user-friendly és 
premium quality Terméks with economical pricing. 

PTE Terméks are available with a following érzékelő types:
• NTC10k
• NTC20k
• Pt1000
• Ni1000
• Ni1000-LG

pte-cable pte-opte-duct

NEW!
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pte-duct Duct hőmérséklet érzékelő . . 52

pte-room Room hőmérséklet érzékelő. . . . . .  . . 54

pte-cable Cable hőmérséklet érzékelő  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 56

pte-o/oi Outside air hőmérséklet/illuminance érzékelő . . 58

pte-oi pte-room
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Passzív Hőmérséklet
Érzékelő  
Duct hőmérséklet érzékelő HVAC
ALKALMAZÁSOKHOZ

passzív hőmérséklet 

PTE-DUCT

HASZNÁLAT ÉS
ALKAL-
MAZÁSOK

PTE-DUCT is a passzív hőmérséklet érzékelő 
engineered for HVAC ALKALMAZÁSOK. PTE-DUCT 
is used to sense air hőmérséklet inside a szellőzés duct. 
A hőmérséklet érzékelő is housed inside a stainless 
steel tube that protects it from a environment és 
condensation, ensuring long Élettartam.

PTE-DUCT is commonly used in HVAC rendszers for 
measuring air hőmérséklet in szellőzés ducts in offices, 
kórházs, schools etc.

Duct hőmérséklet érzékelő for HVAC ALKALMAZÁSOK

NEW!
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műszaki adatok
Pontosság: NTC10k
      ± 0.25 °C @ 25 °C

NTC20k
      ± 0.25 °C @ 25 °C

Pt1000
      ± 0.3 °C @ 0 °C

Ni1000
      ± 0.4 °C @ 0 °C

Ni1000-LG
      ± 0.4 °C @ 0 °C

Működési hőmérséklet: -50 … +50 °C

Érzékelő csőhossz: 190 mm

Érzékelő tube külső átmérő: 7 mm

Védelem: IP54

ACCESSORIES
SEE PAGE 70

Példa:
PTE-Duct-NTC10

Sorozat
PTE                          Passzív hőmérséklet érzékelő gázra

Installation type
-Duct          Duct

Érzékelő element
-NTC10              10 KΩ @ 25 °C
-NTC20              20 KΩ @ 25 °C
-Pt1000             1000 Ω @ 0 °C
-Ni1000             1000 Ω @ 0 °C
-Ni1000-LG       1000 Ω @ 0 °C

Modell PTE -Duct -NTC10

PTE-Duct


