
1135.13sv 
11.03.2014 

 
 

Produal Sverige Ab    Solkraftsvägen 16 b, 135 70 Stockholm SVERIGE    Tfn: 08- 555 985 80 / Fax: 08-555 985 89   info@produal.se www.produal.com 

Informationen kan komma att ändras utan föregående varsel. 

 

Tekniska data 

Strömförsörjning 24 Vac/dc (22…28 V) < 2 W 

Koldioxidmätning 

 räckvidd 0…10000 ppm 

 precision (25 °C) typ. ±200 ppm +3 % från avläst 
värde (ABCLogic™) 

 långfristig stabilitet/år < 2 % FS (ABCLogic™) 

 tidskonstant < 2 min 

Temperaturmätning 

 räckvidd 0...50 °C 

 precision (25 °C) ±0,5 °C 

Fuktmätning (RH-modellerna) 

 räckvidd 0…100 %rF 

 precision (25 °C) ±2 %rF 

Mätsond Ø 10 mm x 110 mm; 
kanalernas isolering < 75 mm 

Utgång 0…10 V < 2 mA 

Drifttemperatur 0...+50 °C 

Luftfuktighet 0...85 % RF (icke kond.) 

Kapsling IP54 

Mått (b x h x d) 105 x 104 x 155 mm 

  

  

  

  

  

Beställningsguide: 
Modell Produktn

ummer 
Beskrivning 

HDK 10K 1135130 kanaltransmitter för CO2 och °C,  
räckvidd  0...10000 ppm  

HDK 10K-N 1135131 kanaltransmitter med display,  
räckvidd  0...10000 ppm 

HDK 10K-RH 1135132 kanaltransmitter för CO2, °C och 
%rF,  räckvidd  0...10000 ppm 

HDK 10K-RH-N 1135133 kanaltransmitter med display,  
räckvidd  0...10000 ppm 

HD-R 1135003 tillval, relä 24 Vac 1 A 

ML-SER 1139010 drifttagningsverktyg för 
transmittrar 

HDK 10K - KOLDIOXIDTRANSMITTER/-REGULATOR FÖR KANALER 

HDK 10K-transmittrarna har utformats för detektion och 
kontroll av koldioxidansamlingar, temperatur och fuktighet 
i ventilationskanaler. Transmitterinformationen kan 
exempelvis användas för ventilationsstyrning på begäran. 

Mätvärdena rullar på N-modellens display. Det går att 
låsa önskat värde så det visas kontinuerligt. 

Den självkalibrerande ABCLogic™-metoden eliminerar 
möjlig långtidsdrift. Det går att stänga av ABCLogic™-
funktionen med hjälo av verktyget ML-SER. 

Det går att reglera utdatastyrningen antingen enligt ett 
mätvärde eller enligt ett maximalt värdeantal. 
Regulatorinställningarna ändras med hjälp av verktyget 
ML-SER. 

Transmittern kan utrustas med ett HD-R-relä (24 Vac, 
1 A). Det går att reglera reläets utdata antingen enligt ett 
mätvärde eller enligt alla uppmätta värden. Reläets 
kopplingspunkt ändras med hjälp av verktyget ML-SER. 

Inkoppling: 

 

Produkterna uppfyller kraven i direktiv 2004/108/EG och motsvarar standarderna EN61000-6-3: 2001 (Emission) och EN61000-6-2: 2001 (Immunitet). 


