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Funkcje:

Zaciski zasilania:

Napi!cie zasilania:

Pobór mocy:

Max. moc rozproszona 

(Un + zaciski):

Tolerancja napi!cia zasilania:

Obwód pomiarowy
Zakres temperatur:

Zakres wilgotno"ci:

Histereza temperatury:

Histereza wilgotno"ci:

Czujnik:

Sygnalizacja awarii czujnika:

Dok!adno"ci
Dok#adno"$ ustawienia (mech.):

D#ugoterminowa stabilno"$ 

wilgotno"ci:

Wyj"cie
Ilo"$ styków:

Pr%d znamionowy:

Moc #%czeniowa:

Napi!cie znamionowe:

Sygnalizacja wyj"cia:

Trwa#o"$ mechaniczna:

Trwa#o"$ elektryczna:

Pozosta!e dane
Temperatura pracy:

Temp. przechowywania:

Wytrzyma#o"$ izolacji:

Pozycja robocza:

Monta&:

Stopie' ochrony obudowy:

Ochr. przeciwprzepi!ciowa:

Stopie' zanieczyszczenia:

Przekrój przewodów dopro-

wadzaj%cych (mm2):

Wymiary:

Waga:

Zgodno"$ z normami:

Wybrana  funkcja Przeka#nik za!$czy je%eli s$ spe!niowe warunki

• higro-termostat do nadzoru i regulacji temperatury - zakres 0.. +60 °C i 
wilgotno"ci wzgl!dnej - zakres 50.. 90 % 

• mo&liwo"$ ustawienia 8 warunków za#%czenia styku oraz funkcje sta#ego 
w#%czenia / wy#%czenia

• czujnik jest cz!"ci% sk#adow% urz%dzenia - przeznaczony do pomiaru w 
szafach rozdzielczych

• funkcja kontroli czujnika (uszkodzenie, zak#ócenia)
• sta#e ustawienie histerezy temp. 2.5 °C i wilgotno"ci 4 %

Styki wyj"ciowe

Górne otwory wentylacyjne

Sygnalizacja wyj"cia
Ustawienie funkcji

Ustawienie wilgotno"ci

Dolne otwory wentylacyjne

Zaciski zasilania

Sygnalizacja napi!cia zasilania

Ustawienie temperatury

Dane techniczne

 Symbol Schemat pod!$czenia 

Opis urz$dzenia

Urz%dzenie przeznaczone jest do monitorowania parametrów otoczenia 
(tj. temperatury i wilgotno"ci wzgl!dnej) w szafach rozdzielczych. Urz%-
dzenie umo&liwia ustawienie 8 warunków za#%czenia styku, co pozwala na 
zastosowanie go do ró&nego rodzaju obci%&e' (np. wentylacja, ogrzewa-
nie, klimatyzacja, urz%dzenia do wysuszania,..). 
W praktycznym zastosowaniu nale&y wzi%$ pod uwag!, &e histereza wzra-
sta przez bezw#adno"$ mierzonych warto"ci pomi!dzy czujnikiem oraz oto-
czeniem. Urz%dzenie wyposa&one jest w kontrol! czujnika. Je"li czujnik jest 
uszkodzony, lub dopuszczalne warto"ci graniczne s% przekraczane (dla tem-
peratur -30 °C i +80 °C; dla wilgotno"ci 5 % i 95 %), lub je"li b#%d komunikacji 
wewn. przekroczy 50% (spowodowany np. wysokimi zak#óceniami otocze-
nia), styk roz#%cza, urz%dzenie  sygnalizuje awari! czujnika.  
Awaria czujnika nie jest oceniana, przez co nie ma wp#ywu na funkcj! sta-
#ego za#%czenia (ON) i sta#ego wy#%czenia (OFF). 
Uwaga: Je"li warunki za#%czenia nie s% spe#nione, przeka(nik jest roz#%czony.

Funkcje 

kod EAN

lub 

lub 

lub

lub
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przeka(nik na sta#e za#%czony

przeka(nik na sta#e roz#%czony

higro-termostat

A1 - A2

24 - 240 V AC/DC (AC 50-60 Hz)

max. 1 VA / 0.5 W

2.5 W

-15 %; +10 %

0.. +60 °C

50.. 90 %

2.5 °C

4 %

wewn!trzny

migaj%ca czerwona dioda LED

5 %

normal < 0.8 % / rok

1x NO (AgSnO2)

16 A / AC1, 10 A / 24 V DC

4000 VA / AC1, 300 W / DC

250V AC / 24V DC

"wiec%ca czerwona dioda LED

10.000.000 op.

100.000 op.

-20..+60 °C

-30..+70 °C

2.5 kV (zasilanie - wyj"cie)

w pionie z prawid#ow% orientacj%

szyna DIN EN 60715

IP40 od strony panelu przedniego, IP10 zaciski

III

2

max. 2x 2.5, max. 1x 4

z tulejk% max. 1x 2.5, max. 2x 1.5

90 x 17.6 x 64 mm

63 g

EN 60255-1, EN 60255-26, EN 60255-27, IEC 60730-2-9

Higrotermostat o zakresie temperatury 0 do +60 ˚C i wilgotno"ci 50 do 90%

H
ygrostaty
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