
GHTU-MP är en ny fukt- och temperaturgivare
som används när stabil mätning och kontroll av
fukt och temperatur erfodras. Givaren kan monte-
ras utomhus för mätning ner till minus 25`C.

• Kan mäta Ctd, g/kg, %RF ( ange vid order)

• Utsignal 4-20mA eller  0-10 V

• Drivspänning 12...30 VDC

• Noggrannhet upp till +/- 2,5%RH

• Display med max- och min-visning

• Vägg, kanal, separat givare med kabel max 2 m

PRODUKTBESKRIVNING

För att tillgodose alla behov hos våra kunder vad
gäller enkelt handhavande, pris, precision och
mångsidighet i mätsystem för fukt och tempera-
tur, har nu en ny typ av fuktgivare med
microprocessor utvecklats. Givaren har hög
mätnoggrannhet +/- 2,5%RF och god långtids-
stabilitet. Givaren kan kund programeras för att
mäta daggpunkt eller absolut fukt. Vid utomhus-
montage kompletteras givaren med ett väder-
skydd för att förhindra påverkan från sol och
nederbörd.

Mätningen av den relativa fuktigheten sker med
kapacitiv polymer sensor och för temperaturen
sker den  med en Pt-1000 givare. Givarna
spänningsmatas med 24 V DC.
Arbetstemperatur för displayen är mellan -25oC
till +50oC och för givardelen +100oC (kortvarigt
upp till +120oC) Utsignal från givaren är 4-20mA,
0-10 V eller 0-1 V.

EGENSKAPER

SPECIFIKATION

UTOMHUSMÄTNING

Med den inbyggda displayen kan man avläsa
temperatur och luftfuktighet samt kompensera
för eventuell drift med offset justering. Fri
skalning av mätområde för fukt och temperatur
samt min-/max värde.
GHTU-MP kan erhållas med elektriskt isole-
rade utgångar samt många olika monterings-
möjligheter vägg, kanal eller separat givare
med kabelanslutning. 2-ledarteknik, 4-20mA
för signal och strömförsörjning.

Vid utomhusmontage
kompletteras givaren
med ett väder- och
strålskydd (SHUT) för
att minska risken för
mätfel.
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GHTU-MP
Fukt och temperaturgivare

GHTU-MP  EXTERN GIVARE

Fuktgivare med 1 meter
kabel mellan givare och
dipslay enhet.
option: 2 m kabel



TEKNISKA DATA

Mätområde: fukt: 0.0...100%RH (temperatur kompenserad)
temperatur: -30.0...120oC eller -22.0...248oF

Noggrannhet: fukt: +/- 2,5% RH (11...90%)
temperatur: 0,5% av m.v +/-0.1oC

Givare: fukt: kapacitiv polymer sensor
temperatur: Pt1000

Temperaturkompensation: automatisk

sargal edräv xam hco nim:ennim ,edräv-xam/niM

Utsignal: 4-20mA (2-tråd), 0-1V, 0-10V
option på andra utsignaler

langistu va gninlaks nege llit tehgiljöm:langistu va gninlakS

Anslutning: 4-20mA (2-tråd) elektriskt isolerad
0-10V (4-tråd) ej isolerad, som option elektriskt isolerad

Strömförsörjning: 12 till 30 V DC  (4-20mA) / 18 till 30 V DC (0-10V)

ratnilpvurks dem tkatnoklekniv:gnintulsna ksirtkelE

Material: ABS-plast

56 PI:ssalksgnilspaK

Driftstemperatur: elektronikhus -25...50oC
givare -40...100oC (kortvarigt upp till 120oC)

gniretsuj  ,gninlaks ,xam/nim ,tkuf ,pmet rasiv ,nekcet 4 DCL:yalpsiD

Justering: offset justering via display

Mått: elektronikhus  82 x 80 x 55 mm
givare dia. 14 mm, L= 50mm  för kanalmontage: L= 220mm
option på andra givarlängder: L= 300mm, 500mm, 1000mm

62316NE tgilne CME:gninkräm-EC

ORDER NUMMER

GHTU-1R-MP Am02-4 langistuegatnomggäv röf eravigtkuf
GHTU-1R-MP-AV10 V01-0 langistuegatnomggäv röf eravigtkuf
GHTU-2K-MP fuktgivare för kanalmontage (220mm) utsignal 4-20mA
GHTU-2K-MP-AV10 fuktgivare för kanalmontage (220mm) utsignal 0-10V
GHTU-MP-KABEL fuktgivare med 1 m kabel till givare utsignal 4-20mA  (0-10V)

mått givare L=80mm dia.14mm
GHTU-1R-MP-SHUT )V01-0(  Am02-4 langistuegatnomsuhmotu röf eravigtkuf

TILLVAL OCH  EGENSKAPER

Möjlig utsignal: td och g/kg
Elektroniskt isolerade utgångar
Väderskydd vid utomhusmontage
Skydd för displayenhet  ”closedtop protection”
Givare med kabelanslutning till elektronikhus
Reläfunktion  NPN open-collector
Display för visning av mätvärden
Kanal eller rumsgivare

INKOPPLING MÅTT


