%RV (DAUWPUNT – ABSOLUUT VOCHT)
& TEMPERATUURVOELER MET LCD-DISPLAY

HT-977

% REL-VOCHTIGHEID

DT-977
DAUWPUNT

AT-977

ABSOLUUT VOCHT

De HT-977 voeler met LCD-display (optie) is
geheel vervaardigd van RVS 316 en door zijn
vormgeving bij uitstek geschikt voor industriële
toepassingen en is eenvoudig en snel te monteren.
De HT-977 is voorzien van de laatste digitale technieken
die het mogelijk maken tal van compensatieberekeningen door te voeren die tot een hogere meet nauwkeurigheid leiden.
Ook is het mogelijk applikatiegerichte %RV-sensoren te
monteren (b.v. constante hoge %RV meting) waarvan
de curve gegevens eveneens eenvoudig worden geprogrammeerd.
De transmitter is leverbaar met een dauwpunt (°C) of
absoluut vochtigheiduitgang (g/m3).
Deze grootheden worden berekend vanuit de %RV en
temperatuur meting.

ONTWERP

Het industriële ontwerp van de 977 serie blinkt uit door
de robuuste vormgeving van:
• Sensorbehuizing: rvs 316 insteeklengte vanaf 200
mm t/m 500 mm tot 150°C.
• Aansluiting: 4-polige connectorkabel aansluiting
(IP-67)
• Eenvoudige en snelle procesmontage
De voeler wordt geleverd
met 4..20 mA (2-draads)
uitgangen voor %RV (dauwpunt of abs. vocht) en temperatuur. Als optie wordt
de voeler met LCD aflezing
geleverd.

AANSLUITINGEN / MONTAGE

De elektrische aansluiting is vriendelijk uitgevoerd
d.m.v. een 4-polige connector (IP-67) die snel en op
een éénduidige wijze wordt aangesloten, identiek aan
de 730-732 modellen die al jarenlang worden geleverd
met deze connector. De procesmontage vindt zéér eenvoudig plaats m.b.v. een verstelbare rvs knelwartel of
schuifflens.
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SENSOR

De vernieuwde %RV-sensor type H is inzetbaar in een
grote verscheidenheid van toepassingen, de sensor is
robuust en verdraagt een zekere aanwezigheid van
chemische luchtverontreiniging/dampen.
Als optie kan een %RV-sensor type T worden geleverd,
deze sensor is bij uitstek geschikt voor het meten van
constante hoge %RV-waarden. De goede lineariteit en
hysterese van deze sensor zijn daartoe bepalend. De
sensor is met behoud van kalibratie ±3%RV in het veld
uitwisselbaar.

ACCESSOIRES
•
•
•
•
•
•

RVS knelwartel
schuifflens
teflonfilter
gaasfilter
referentieflesjes
aansluitkabel met connector

%RV (DAUWPUNT – ABSOLUUT VOCHT)
& TEMPERATUURVOELER MET LCD-DISPLAY
TECHNISCHE SPECIFICATIES
ACCESSOIRES

2-DRAADS %RV

Bereik

0-100%RV

Werkbereik

Aansluitschema
5-95% RV

Uitgang

4..20 mA (2-draads)

Nauwkeurigheid@ 25°C typ.

Standaard < 2% RV (5-95% RV)

Voeding

8-35 VDC

Respons

10 sec. typical (90 % van het bereik)

Stabiliteit

±2% RV, typical 24 maanden,
afhankelijk van gebruikscondities

Werktemperatuur electronica

-30..70°C (display 0..50°C)

Werktemperatuur sensorpunt

-40°C..+150°C

2-DRAADS TEMPERATUUR

101441

Aansluitconnector, zonder kabel

101442

Aansluitkabel met aangespoten
(waterdichte) kabel L= 2 meter

101443

Aansluitkabel met aangespoten
(waterdichte) kabel L= 5 meter

101437

PVDF-filter

A-00025 / 26 /27

RVS sintered filter, respect. 5 – 10 en
20 micron

101453

Verstelbare aluminium flens

101452

Verstelbare RVS knelwartel ¾”NPT

AFMETINGEN

Bereik

-50..+150°C. (0-100°C standaard)

Insteek

200 / 300 / 500 / 1500 x Ø19 mm

Uitgang (25°C typical)

4-20 mA (2-draads)

Electronica behuizing

Ø78 x 38 (h) mm

Nauwkeurigheid (25°C typical)

± 0,2°C

Montage flens

80 x 80 mm

Voeding

8..35 VDC

Invloed voeding

±0.01°C/Volt typical

wijzigingen voorbehouden

MODEL- EN BESTELINFORMATIE
Bestel code

A T - 977 -

B

-

C

A -> Vochtmeting
%Relatieve Vochtigheid H
Dauwpunt
D
Absoluut Vocht
A
B -> Vochtsensor type
robuuste %RV sensor
%RV sensor voor hoge
vochtwaarden

C -> LCD-display
met LCD-aﬂezing
zonder LCD aﬂezing

D -> Temperatuurbereik
0..100°C
-50..150°C
bereik naar keuze
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-

D -

E

-

F

-

G

T

G -> Filters
15 pvdf ﬁlter
21 rvs gaasﬁlter
25 rvs sintered ﬁlter 5 micron
26 rvs sintered ﬁlter 10 micron
27 rvs sintered ﬁlter 20 micron
40 (dun) folie ﬁlter 2 micron
42 oleophobic ﬁlter 0,7 micron
44 folie ﬁlter 1,5 micron

J
N

F -> Aansluitkabel
C Connector IP68 zonder kabel
C2 Connector met 2 meter kabel
C5 Connector met 5 meter kabel

H

02
03
05
09
15

S
T
K
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E -> RVS insteeklengte
Insteeklengte 200 mm
Insteeklengte 300 mm
Insteeklengte 500 mm
Insteeklengte 900 mm
Insteeklengte 1500 mm

V2-1209NL

%RV (DAUWPUNT – ABSOLUUT VOCHT)
& TEMPERATUURVOELER MET LCD-DISPLAY
AANSLUITSCHEMA

Aansluitschema

TEKENINGEN
Bestel code
A T - 977 A -> Vochtmeting
%Relatieve Vochtigheid H
Dauwpunt
D
Absoluut Vocht
A
B -> Vochtsensor type
robuuste %RV sensor
%RV sensor voor hoge
vochtwaarden

C -> LCD-display
met LCD-aﬂezing
zonder LCD aﬂezing

D -> Temperatuurbereik
0..100°C
-50..150°C
bereik naar keuze

B

-

C

-

D -

E

-

F

-

G

T

G -> Filters
15 pvdf ﬁlter
21 rvs gaasﬁlter
25 rvs sintered ﬁlter 5 micron
26 rvs sintered ﬁlter 10 micron
27 rvs sintered ﬁlter 20 micron
40 (dun) folie ﬁlter 2 micron
42 oleophobic ﬁlter 0,7 micron
44 folie ﬁlter 1,5 micron

J
N

F -> Aansluitkabel
C Connector IP68 zonder kabel
C2 Connector met 2 meter kabel
C5 Connector met 5 meter kabel

H

S
T
K

02
03
05
09
15

E -> RVS insteeklengte
Insteeklengte 200 mm
Insteeklengte 300 mm
Insteeklengte 500 mm
Insteeklengte 900 mm
Insteeklengte 1500 mm

