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PÁRATARTALOM TÁVADÓK
RHT sorozat

SPECIFICATIONS

BEVEZETÉS

Az RHT sorozat távadói relatív páratartalmat (rH) hőméréskletet 
(T) mérnek. Minden mért paraméternek (rH, T) külön konfigurál-
ható kimenete van.

Az RHT sorozat modelljei Modbus konfigurációval, relével és 
érintőkijlezővel is rendelhetők.

ALKALMAZÁSOK

Az RHT távadókat gyakran használják páratartalom és hőmérséklet 
monitorozásra::
•  irodákban, nyilvános helyeken, korházakban, tantermekben és 

tárgyaló helyiségekben
•  különféle kereskedelmi terekben (raktár, üzlet, stb.)

JELLEMZŐK

 FIGYELEM

• A KÉSZÜLÉK BEÉPÍTÉSE, ÜZEMELTETÉSE ÉS 
KARBANTARTÁSA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL 
EZT AZ ÚTMUTATÓT.

• Az útmutatóban olvasottak figyelmen kívül hagyása 
SZEMÉLYI SÉRÜLÉST ÉS/VAGY A KÉSZÜLÉK 
KÁROSODÁSÁT OKOZHTAJA.

• Az áramütés és a készülék károsodásának elkerülése végett 
a beépítés és karbantartás előtt áramtalanítsa a készüléket, 
és használatkor pedig csakis a készülék működtető 
feszültségének teljes szigetelését biztosító vezetéket 
használjon.

• Az esetleges tűz és/vagy robbanás elkerülése végett 
ne használja a készüléket tűz- vagy robbanásveszélyes 
környezetben.

• Ezt az útmutatót rakja el a későbbi használathoz.
• Ez a termék beéptés után egy gépészeti rendszer részét 

fogja képezni, aminek a műszaki jellemzőit és teljesítményét 
nem a készülék gyártója tervezte. A készüléket csak képzett 
és gyakorlott műszerész építse be.

Teljesítmény
Mérési tartományok:
Hőmérséklet: 0...50 °C
Relatív páratartalom: 0–90 %
Pontosság:
Hőmérséklet: <0.5 ºC
Relatív páratartalom:  
±4 % max @0...50 °C and 0–90 % rH
A teljes hibasáv magába foglalja a hiszterézist és a 
hőmérsékleti hatást 5...50 °C és 10–90% rH felett.

Műszaki jellemzők
Közeg kompatibilitás:
Száraz levegő és nem agresszív gázok
Mértékegységek:
°C és % rH
Érzékelő elem:
Hőmérséklet: Pt1000
Relatív páratratalom: Duroplaszt polimer kapacitív
érzékelő elem
Környezet:
Működési hőmérséklet: 0...50 °C
Tárolási hőmérséklet: -20...70 °C
Páratartalom: 0 to 95 % rH, nem lecsapódó

Fizikai
Méretek: 
Tok: 99 x 90 x 32 mm
Súly: 
150 g
Beépítés: 
3 csavarlyuk: 3.8 mm
Anyagok: 
Burkolat: ABS (UL 94 V-0 approved)
Védettség: 
IP20
Kijelző(Opcionális)
Érintőkijelző
Méret: 77.4 x 52.4 mm
Elektromos csatlakozások:
Tápfeszültség:  
 5-csavaros sorkapocs
 (24 V, GND, rH, T, NC)
 12–24 AWG (0.2–1.5 mm2)
Relékimenet:  
 3-csavaros sorkapocs
 (NC, COM, NO)
 12–24 AWG (0.2–1.5 mm2)

Elektromos
Bemenet:  
 24 VAC v. VDC, ±10 %
 Áramfelvétel 150 mA (Avg)
Hőmérséklet kimenet:  
 0–10 V, R>1 kΩ
 2–10V, R>1 kΩ
 4–20 mA, R<500 Ω
relatív páratartalom kimenet:  
 0–10 V, R>1 kΩ
 2–10 V, R>1 kΩ
 4–20 mA, R<500 Ω
Relé kimenet:  
 SPDT relé. 250 V–30 V, 6 A

Megfelelőség
Megfelel a CE jelzés követelményeinek:
EMC Direcktíva: 2004/108/EC
RoHS Direktíva: 2002/95/EC
WEEE Direktíva: 2002/96/EC
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MŰSZAKI RAJZ

MÉRETEK

BEÉPÍTÉS

1.LÉPÉS: BEÉPÍTÉS

1) Építse be a készüléket a kívánt helyre (1.lépés).
2) Nyissa fel a fedelet és vezesse keresztül a vezetéket a 
    törésgátlón, majd kösse be a sorkapcsokba(2.lépés).
3) A készülék mostmár beépíthető.

  FIGYELEM! Csak a helyes vezetékelés után kösse a 
    készülléket az áramkörre.

1.ábra - Felszíni beépítés

1) Válassza ki a beépítés helyét a falon 1.2 m (4 ft) -rel a föld 
felett. Jól szellőző, átlagos hőmérsékletű helyet válasszon, 
amely jól mutatja a helyiségben történő változó krülményeket. 
Az RHT távadót síma felszínre szerelje fel.

Ne szerelje fel az RHT tácadót olyan helyre, ahol az alábbiak 
jellemzők::

•  közvetlen napsugárzás
•  huzatos v. ajtó mögötti zárt rász
•  sugárzó hő egyéb készülékekből
•  rejtett csövek v. kémények
•  külső falak, fűtetlen/hűtetlen helyek

2) A készülék segítségével jelölje be a felfogató csavarok helyét..
3) Csavarozza fel a szerelőlapot.
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2.LÉPÉS: KAPCSOLÁSI RAJZ

FIGYELMEZETETÉS!

•  A CE megfelelőséghez megfelelő árnyákolású kábel 
szükséges..

•  Csak réz vezetéket használjon.
•  Külön vezetéket használjon a relé -és jelkimenethez, ha a relé 

tápja hálózati feszültség.
•  A vezetékekben a terepen alkalmazott hálózati feszültség fog 

futni. A fedél rögzítő csavarjait a feszültségre kapcslás után 
vissza kell helyezni.

•  Figyeljen, hogy elektrosztatikusan ne töltődjön fel a készülék.
•  A készülék konfigurációs jumperekkle rendelkezik. Lehet, 

hogy a Ön alkalmazásához újra kell konfigurálni a készüléket.

1) Vezesse keresztül a kábelt a hátlap négyzetes nyílásán, 
vagy  felszíni beépítéshez a fali szerelőlap alján v. tetején lévő 
valamelyik kinyomható darabot távolítsa el és ott vezesse át a 
kábelt.(2a.ábra)

2) A 2.b és 2.c ábrák szerint kösse be a vezetékeket.

3.LÉPÉS: KONFIGURÁLÁS

KAPCSOLÁSI RAJZ FOLYT.

Az RHT távadók konfigurálása a következőkből áll:
1) A jumperek konfigurálása (4.ábra).
2) A menü opciók konfigurálása.

2a.ábra - Kábelek vezetése

24 V

GND

NC

rH

Temp

+

Output 0/2–10 V / 4–20 mA

Output 0/2–10 V / 4–20 mA

2b.ábra - Kapcsolási rajz: Tápfesz. bemenet & jelkimenet

Wires can be routed through the square opening in the back plate

Wires can be routed through the top knockouts

Wires can be routed through the bottom knockouts

          (Grey colour indicates that a jumper is installed)

No jumper
Circuit open

Jumper installed
Circuit closed

Jumper stored

NC

COM

NO

2c.ábra - Kapcsolási rajz: relé
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4.LÉPÉS. A KIMENET KIVÁLASZTÁSA

1) A kimenetek felkonfigurálása:
• Relatív páratartalom (rH)
• Hőmérséklet (Temp)

Válassza ki a kimenetet, áram (4–20 mA) v. feszültség (0–10 V),
a jumperek 4.ábra szerinti kiosztásával. Minden kimenet -
relatív páratartalom, hőmérséklet - külön van felkonfigurálva.
A 2–10 V kimenet kiválasztásához a kijelzős készüléken először 

a jumperrel állítsa be a 0 -10 V kimenetet, majd  a konfigurációs 
menüben változtassa a feszültség (V) kimenetet 0–10 V-ról

2) A kijelző lezárása:
A beüzemelés után a jumperek kiosztásával (lásd a rajzot a  tüskek-
isztásról) zárja le a képernyőt, hogy ne lehessen hozzáférni a kon-
figurációs menühöz.

Jumper installed to the left side pins:
0–10 V output selected

NA
rH

Temp
0–10 V   4–20 mA

Jumper installed to the right side pins:
4–20 mA output selected

NA
rH

Temp
0–10 V   4–20 mA

Second jumper installed to the right side pins:
4–20 mA output selected for rH
Third jumper installed to the left side pins
0–10 V output selected for temperature

NA
rH

Temp
0–10 V   4–20 mA

4.ábra


