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MINI RELATIEVE VOCHTIGHEIDSTRANSMITTER

748 serie

De HX-748 %RV-transmitter levert een lineair 
0-1V signaal direct proportioneel aan 0-100%RV. 
De voeler is ideaal voor OEM-toepassingen 
zoals omgevingstestkamers/ (klimaat)kasten, 
deegmeting, vitrines met etenswaren, incuba-
tors, spouwmuren of andere locaties waar een 
kleine en degelijke sensor gewenst is. De com-
pacte afmetingen en duurzaamheid maken 
de HX-748 de ideale keuze voor het meten en 
regelen van relatieve vochtigheid tijdens pro-
ductie-processen van papier, levensmiddelen, 
keramiek, hout en textiel.

De vochtvoeler is een nauwkeurige door de tijd bewezen 
dunne-film polymeer sensor die volgens het capacitieve 
meetprincipe werkt. De gemonteerde sensor type T 
blinkt uit door zijn uitmuntende li-neariteit , stabiele ge-
drag bij hoge vochtigheid en kleine hysterese. De voeler 
is gemonteerd in een RVS behuizing voor toepassing tot 
150 °C en is via een teflon kabel van 90 cm verbonden 
met een 25 polige sub-D aansluitconnector waarin de 
state-of-the-art SMT signaalverwerking electronica is 
gemonteerd. De transmitter wordt in  3-draads configu-
ratie aangesloten.

De HX-748 is beschikbaar in drie modellen: een stand-
aard Ø8mm (glad) model, een 1/8” NPT schroefdraad-
model en een flens gemonteerd model. Nauwkeurig-
heid is ±3% van 30-80 %RV, de hysterese is minder 
dan 1%RV. Het 2-p gekali-breerde model is ±2% van 
10-95%RV nauwkeurig. Certificering is verkrijgbaar 
naar UKAS of NMI traceerbare standaard en volgens 
CE-reglementen  De HX-748 is eenvoudig te installeren, 
meet nauwkeurig en betrouwbaar. Deze transmitter is 
de meest kostenefficiënte oplossing voor OEM en indus-
triële vochtigheidsmetingen. Optioneel is de voeler te 
leveren met RVS verlengbuis, bijv. 150/Ø8 mm.

Miniatuur %RV-kabelvoeler : Ø 8 mm• 
Hoge temperaturen tot 150 °C • 
RVS voeler / 1-p kalibratie• 
        optie: 2-p kalibratie

BESTELINFORMATIE
Omschrijving Type 1-punts Type 2-punts
mini %RV-transmitter, standaard Ø 8 
mm

HX-748-T-L1 -01

mini %RV-transmitter, schroefdraad 
1/8” NPT

HX-748-T-L2 -02

mini %RV-transmitter, flensmontage HX-748-T-L3 -03

TOEPASSINGEN
klimaatkamers• 

testkamers• 

incubators• 

bakmachines• 

kassen• 

opslagruimtes• 

HVAC-installaties• 


