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UBB Givare för temperatur 1830 

 

 

 

   

 Fönstertemperaturgivare QAT22 
  

  

Användningsområde 

Fönstertemperaturgivare QAT22 används i simhallar där den relativa rumsluftfukten re-

gleras som funktion av fönstertemperaturen för att hindra imbildning på fönster och 

väggar. Den avkänner fönstertemperaturen som används som ledstorhet vid reglering 

av den relativa luftfuktigheten. 

Beställning  

Vid beställning anges antal, benämning, typbeteckning och beställningsnummer. 

1 st  Fönstertemperaturgivare QAT22, BPZ:QAT22 

Mekaniskt utförande 

Flat plastkapsling med anslutningskabel. Mätelementet utgörs av ett LG-Ni 1000 mot-

stånd. Detta är tillsammans med anslutningskabelns ena ände är ingjutet i konstharts 

och fast inneslutet i kapslingen. Givare QAT22 fästs på fönsterruten med hjälp av en 

självhäftande aluminiumfolie på kapslingens undersida. Den högglänsande folien och 

vita plastkapslingen reflekterar solstrålningen och skyddar mot övrig värmestrålning. 

Montering 

Helst ett fönster i norrläge; saknas ett sådant, väljs det fönster som ligger längst i skuggan. 

Fönstergivare QAT22 monteras på rutans insida nära den övre fönsterkanten. 
 

Givaren fästs på rutan med den självhäftande folien. Rutan rentvättas först med rengö-

ringsduken som medföljer givaren och skall vara helt torr. 

Givarens aluminiumfolie kan släppa om den fästs på en oren eller fuktig fönsterruta. 

Exempel 

Monteringsplats 

Montering 

Anm. 
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Vertikalt med anslutningskabeln uppåtriktad - eller horisontellt. Vid horisontell monte-

ring förläggs kabeln på ett sådant sätt att givaren belastas så litet som möjligt. 

Avfallshantering 

 

Apparaten klassificeras vid avfallshantering som elektrisk och elektronisk 

komponent enligt gällande EU-riktlinjer och får inte avfallshanteras som 

osorterade hushållssopor. 
• Avfallshantering ska ske inom de avsedda kanalerna för insamling av 

elektriskt och elektroniskt avfall. 

• Lokal och aktuell lagstiftning skall alltid beaktas. 

Tekniska data 

Användningsområde −10...50 °C 

Givarelement LG Ni 1000 

Mätnoggrannhet givarelement 0,4 K vid 0 °C 

Tidkonstant 30 s 

Anliggning 93 % 

Tillåten ledningslängd (2-ledare) 

för en mätoffset av max. +0,6 K 

 Cu-kabel 2  0,34 mm2 

 Cu-kabel 2  0,5 mm2 

 Cu-kabel 2  1 mm2 

 Cu-kabel 2  1,5 mm2 

 Cu-kabel 2  2,5 mm2 

 

 

25 m 

38 m 

75 m 

110 m 

185 m 

Anslutningskabel 

Kabellängd 

2-ledar, växlingsbar, med ändhylsa 

Ca 1,5 m 

Isolerklass III enligt EN 60730-1 

Drift enligt 

Omgivningsförhållanden 

 Temperatur 

 Fuktighet 

IEC 721-3-3 

Klass 3K5 

−5...55 °C 

5...95 % RF  

Transport och lagring enligt 

Omgivningsförhållanden 

 Temperatur 

 Fuktighet 

Omgivningsfaktorer och deras strängheter  

IEC 721-3-2 

Klass 2K3 

−2 5...7 0 °C  

<95 % RF 

Klass 2M2 

Produktstandard EN 60730-1 

Automatiska elektriska styr- och reglerdon för 

hushållsbruk och liknande användningar 

Produktens miljödeklaration CE1E1701*) innehåller information om produktens miljövänliga tillverkning och 

process (RoHS-konformitet, materialsammansättning, förpackning, miljömässiga fördelar, avfallshantering) 

Kapsling SPA, RAL 9016 (vit) 

Inkl. förpackning 0,03 kg 

*)  Dokumenten kan laddas ned från www.siemens.se/hit eller http://siemens.com/bt/download 

Anslutningsschema 
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Monteringsläge 

Allmänna givardata 

Skyddsdata 

Omgivningsförhållanden 

Normer och standarder 

Miljökompatibilitet 

Material och färger 

Mått (vikt) 
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