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%RV + TEMPERATUUR VOELER

925: 4-20 of 1-5 mA
ruimtemeting @ hoge nauwkeurigheid

De succesvolle serie 922-923 voelers hebben een in-
noverend model erbij gekregen dat speciaal is ont-
wikkeld voor HVAC-toepassingen waar het (altijd 
aanwezige) probleem van de warmte dissipatie inv-
loed op de nauwkeurigheid van de %RV+Temp. met-
ing opgelost wordt. Deze print èn de %RV-sensor, 
type: I  betekenen een verhoogde  nauwkeurigheid 
/ stabiliteit en bestendigheid in (chemisch) vervuilde 
omgevingen.

Voeler  voor HVAC ruimten met 

EXTREEM  lage  opwarming
Belangrijke verbetering in meetnauwkeurigheid

Print ontwerp : Nauwkeurige ruimtemeting• 
Voeding vanaf 6 Volt voor 2x: 4..20 of 1..5 mA• 
Opwarming problematiek behoort nu tot het 
verleden.
Optie : %RV-sensor : uitwisselbaar in het • 
veld, zonder kalibratie (binnen ±2%RV!), 
type: T

De IP-65 behuizing (65 x 50 x 44 mm) leent zich bij uitstek 
voor het meten van diverse (industriële) ruimte condities. 
Alle voelers zijn uitgerust met een M16 kabelwartel. 

De 24Vdc voeding warmte dissipatie problematiek op de 
%RV(+temp.) meet nauwkeurigheid is een bekend gegeven. 
De nieuw ontwikkelde print en een uitgekiend mechanisch 
sensor-ontwerp zorgt voor echt nauwkeurige metingen in 
(windarme) ruimte condities.

Het mA signaal werkt al vanaf 6Vdc en wordt geleverd met 
(2x) 4..20 of 1..5 mA uitgangsignaal.

Diverse accessoires zijn leverbaar: teflon-, gaas- en RVS fil-
ters ter bescherming van de voelers in stoffige ruimten.%RV 
referentieflesjes (bijv. 12, 75 of 90% RV) kunnen eenvou-
dig op de voeler geplaatst worden voor de controle van de 
aangewezen %RV waarde.

KENMERKEN
Geen warmte dissipatie meer• 
Echte Nauwkeurigheid ± 2%RV• 
Behuizing IP-65• 

TEKENINGEN
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%RV + TEMPERATUUR VOELER

BESTELINFORMATIE
Omschrijving %RV

2 - draads
%RV+Temp.
2 - draads

%RV + Temperatuur  voeler ( 2-p. kal.) HX-925-I-00 HT-925-I-00

%RV + Temperatuur  voeler , low-cost (1-p. kal.) HX-925-I-L0 HT-925-I-L0
Toebehoren Art. Nummer
PVDF Ø 19 A-000014
RVS gaasfilter A-000021
RVS filter, gesinterd A-000020

TECHNISCHE SPECIFICATIES
2- draads

Meetbereik %RV 0-100% RV
Gebruiksbereik 10..90 % RV
Nauwkeurigheid @ 23ºC 2-punts kal. : 2 %RV tussen 10..90%RV

1-punts kal. : 3 %RV tussen 30..80%RV
Responstijd 10 seconden typical zonder filter 

(90 % verandering) @ 1 m/s.
Stabiliteit ± 1 %RV, 12 maanden typical, afhankelijk van gebruiksomstandigheden

Invloed voedingspanning ± 0,05 %RV / V typical
Temperatuurdrift ± 0,05 %RV / ºC , typical
Gebruikstemperatuur -20..60 ºC
Uitgang 4..20 mA   of   1..5 mA
Voedingspanning 6..30 Vdc (max. 35Vdc)
Voedingsstroom Typ. 1,5 mA
Meetbereik Temperatuur 0..100ºC    Met jumper : -20..+80ºC / -20..30ºC  of 0..50ºC

Nauwkeurigheid temp. 2-p. kal. : ± 0,3ºC (-20..+60ºC)
1-p. kal. : ± 0,3ºC (5..40ºC)

Behuizing
Afmetingen 65 x 50 x 44(h) mm met M16 wartel
Materiaal Kunststof
IP-klasse IP-65

TOEBEHOREN
A-00050 ijkflesje12%

A-00070 ijkflesje 55%

A-00080 ijkflesje 75%

A-00090 ijkflesje 90%

S-503 Vochtgenerator voor zelf uitvoeren van nauwkeurige %RV kalibraties

S-904 Klimaatkast voor snelle %RV en Temperatuur kalibraties

S-535 / S-509 / DM-509 Hand / veld servicemeter voor programmering, aflezing en kaliberen

Wijzigingen voorbehouden


