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 AMA 8 Styr- och övervakningssystem 

UDD Mätstyrdon för fukt 1514

 

 
  QFM81.21  QFM81.2 
   

 Kanalhygrostat QFM81..
 för relativ fuktighet 
  

 
 2-läges hygrostat med mikroomkopplare 
 Med temperaturkompenserad fuktgivare för temperaturoberoende mätning 
 Med stabiliserat mätband (bra linjäritet, mycket stabilt även vid hög fuktighet, 

okänslig för damm och förorenad luft) 
 För styrning av fuktningsutrustning 
 För styrning av avfuktningsutrustning 
 För montering i luftkanal eller rum 

Användningsområde 

Kanalhygrostat QFM81.. är avsedd för reglering och övervakning av relativ luftfuktighet 
i luftbehandlingsanläggningar.  

För användning i simhall rekommenderas typ QFM81.2. 
Rumsluftens fukthalt regleras inom ett inställbart område av 15 till 95 % relativ fuktig-
het. 
I luftkonditioneringsanläggningar med befuktning kan kanalhygrostaten även användas 
som max. vakt i tilluftkanalen och i laboratorier eller produktionslokaler som min. vakt i 
tilluftkanalen. 

........
..............
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Typöversikt 

Typbe-
teckning 

Beställnings-
nummer 

Inställningsområde
börvärde (Wh) 

Kopplings- 
differens (Xd)

Kapslings- 
klass 

Börvärdes- 
omställare 

QFM81.2 BPZ:QFM81.2 15…95 % RF Ca 4 % RF IP30 Utanpåliggande 

QFM81.21 BPZ:QFM81.21 15…95 % RF Ca 4 % RF IP55 Inre 

Beställning och leverans 

Vid beställning anges antal, benämning, typbeteckning och beställningsnummer. 

Exempel: 1 Kanalhygrostat QFM81.2; BPZ:QFM81.2 

Leveransen består av apparaten, en monteringsfläns (för kanal- och väggmontering) 
samt en packningsring (för kanalmontering). 

Funktion 

Apparaten avkänner den relativa luftfuktigheten via ett stabiliserat mätband av plastfi-
ber. Detta mätband aktiverar som funktion av den relativa luftfuktigheten via en vipp-
kontakt, en mikroomkopplare med fast inställd kopplingsdifferens Xd- och potentialfri 
kontaktutgång. När fuktärvärdet avviker från inställt börvärde in- alt. urkopplas anslutna 
befuktnings- resp. avfuktningsanordningar enligt följande funktionsdiagram. 
 

 
 
 
r.h. Relativ fuktighet i procent 
S1 Mikroomkopplare 
 12 befuktning 
 13 avfuktning 
w Börvärde 
x Ärvärde 
Xd Kopplingsdifferens 
t Tid 

När den relativa luftfuktigheten överskrider inställt börvärde växlar mikroomkopplarens 
potentialfria kontaktutgång från läge 1-2 till 1-3. När fuktvärdet sjunker motsvarande 
den fast inställda kopplingsdifferensen Xd återgår kontaktutgången till läge 1-2. 

Mekaniskt utförande 

Apparaten består av bottenplatta med dykrör och lock. Apparatlocket är insticksmonte-
rat i bottenplattan och sammanhålls med skruv. 
I dykröret finns det temperaturkompenserade fuktavkännande mätelementet (stabilise-
rat mätband av plastfiber). Mätbandet är mekaniskt förbunden med mikroomkopplaren 
via en vippkontakt. På bottenplattan finns kretskortet med vippkontakt, mikroomkoppla-
re, börvärdesomställare och skruvklämmor för elektrisk anslutning av en befuktnings- 
resp. avfuktningsanordning. Skruvklämmorna är skyddade mot direkt beröring vid de-
monterat kapslingslock genom en fällbar täckplatta. 
På apparatlocket finns en öppning för börvärdesomställaren. 
Apparaten är avsedd för montering i luftkanal men kan även användas för montering på 
vägg. Vid båda monteringssätt erfordras en monteringsfläns som medlevereras appara-
ten. 
Lika QFM81.2, men dessutom med transparent täckplatta för börvärdesomställarens 
öppning i apparatlocket, tätande kabelgenomföring Pr 18,6 och packning under locket. 
 
Börvärdet inställs med börvärdesomställaren. Inställningsskalan finns på apparatlocket. 
På QFM81.21 kan börvärdesinställning endast ske med demonterat lock. 

..................
..............
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Montering 

När kanalhygrostaten används för rumsreglering monteras den i frånluftkanalen i det 
rum som skall regleras. 
När kanalhygrostaten används för övervakning av max.- eller min. fuktighet monteras 
den i tilluftkanalen. 

Dykröret monteras horisontellt eller vertikalt med dykröret nedåt. Vertikal montering 
med dykröret uppåt är inte tillåten. 
Luften skall vara tillräckligt blandad vid mätpunkten för att erhålla en tillförlitlig fuktmät-
ning. 

 

Vid lufthastighet <5 m/s monteras dykröret med dess öppningar i luftströmmens rikt-
ning, vid lufthastighet >5 m/s tvärsemot. 

Vid apparatens inbyggnad i luftkanal skall dykrörets min.instickslängd beaktas. Insticks-
längden kan väljas mellan 130 och 156 mm med den medlevererade monteringsflänsen. 

Apparaten skall monteras på innervägg, ca 1,5 m över golvet och med ett min.avstånd 
av 0,5 m från närmaste vägg. 
Naturlig cirkulation av rumsluften skall garanteras vid monteringsplatsen (dragfritt, ej i 
rumshörn, ej bakom gardiner, ej nära dörrar och fönster eller på yttervägg). Ej nära 
värme- och kylkällor (radiatorer, datorer, TV-apparater, infällda värmeledningsrör, 
varm- och kallvattenledningar). 
Apparaten får inte exponeras för direkt solstrålning. 

Monteringsinstruktion liksom instruktion för ev. efterjustering medföljer apparaten. 

Avfallshantering 

Apparaten klassificeras vid avfallshantering som elektronisk komponent enligt EU-
riktlinje 2012/19/EU och får inte avfallshanteras som osorterade hushållssopor. 

 Avfallshantering ska ske inom de avsedda kanalerna för insamling av elektroniskt 
avfall. 

 Lokal och aktuell lagstiftning skall alltid beaktas. 

Tekniska data 

Inställningsområde börvärde 15…95 % RF 

Reglerverkan 2-läges 

Kopplingsdifferens Ca 4 % rel. fuktighet, fast 

Kontakttyp 
Kontaktbelastning 
 Max. 
 Min. 

Mikroomkopplare med 1-polig potential fri växlande kontakt 
 
5(3) A, AC 250 V 
100 mA, AC 24 V 

Avsäkring av yttre matarledning Smältsäkring max. 10 A trög eller 
Effektbrytare max. 13 A 
Utlösningskarakteristik B, C, D enligt EN 60898 eller 
Strömförsörjning med strömbegränsning av max. 10 A 

Temperaturinverkan Kompenserad 

Långtidsstabilitet Ca –1,5 % RF/a 

Kalibrering vid 55 % RF, 23°C 

Tidkonstant (v = 0,2 m/s) Ca 3 min 

Tillåten lufthastighet 10 m/s 

Kapslingsklass 
QFM81.2 
QFM81.21 

 
IP30 enligt EN 60 529 
IP55 enligt EN 60 529 

Isolerklass II enligt EN 60730-1 

Montering i luftkanal 

Monteringslägen 

Min.instickslängd 

Väggmontering 

Monteringsinstruktion 

............................... 

Funktionsdata 

..............

Skyddsdata 

....... 
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Skruvplintar för trådareor  Min. Ø 0,5 mm 

Max. 2 x 1,5 mm2 

Drift 0…70°C 

Lagring/transport -30…70°C 

Mätelement Polymer 

Kapsling med kanalrör PPS, Fortron 1140L6, glasfiberförstärkt 

Kapsling med kanalrör PC Lexan 940 

Transparent täckplatta  
(endast vid QFM81.21)  

PC Makrolon 2014R, transparent 

Produktstandard EN 60730-1 
Automatiska elektriska styr- och reglerdon för hushållsbruk 
och liknande användningar 

Elektromagnetisk kompatibilitet  
(Applikation) 

För bostads-, kommersiella, lättindustri- och industrimiljöer 

EU-konformitet (CE) CM1T1514xx 1) 

Produktens miljödeklaration OE-T-99.41761e 1) innehåller information om produktens miljövänliga till-
verkning och process (RoHS-konformitet, materialsammansättning, förpackning, miljömässiga fördelar, 

avfallshantering) 
Vikt Ca 0,34 kg 

 Underhållsfri, efterjustering möjlig 

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

Anslutningsplintar 
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1-2 Befuktning 
1-3 Avfuktning

Måttuppgifter (mått i mm) 

 

Elektrisk anslutning 

Tillåtna omgivningsförhållanden 

Material och färg 

Normer och standarder .............................................................

Miljökompatibilitet 

Vikt 

Underhåll 

........
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