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P3110E

Ekonomický snímač vlhkosti a teploty

POPIS A POUŽITÍ
Snímač P3110E s proudovými výstupy 4-20 mA je určen k m ení teploty
a relativní vlhkosti vzduchu v chemicky neagresivních prost edí.
Do obvodu se snímač zapojuje pomocí jedné nebo dvou navzájem
galvanicky odd lených proudových smyček. Každá se p ipojuje
dvouvodičov a každá vyžaduje napájení z vyhodnocovacího za ízení. Pro
správnou funkci snímače musí být vždy zapojena proudová smyčka I1, ze
které je napájena m icí část p ístroje.

INSTALACE SNÍMAČE
Snímač je určen pro montáž na st nu. Je opat en dvojicí d r
k p išroubování a jeho montážní poloha je krytkou senzor sm rem dol .
P ipojovací svorkovnice je p ístupná po
odšroubování čty šroub
v rozích
krabičky a sejmutí víčka. P ívodní kabel
provlečte uvoln nou pr chodkou a
zapojte dle schématu (pro p ipojovací
vedení
proudových
smyček
se
doporučuje použít stín ný kabel o
maximální délce 1200 m a vn jším
pr m ru 4 až 8 mm). Kabelovou
pr chodku dotáhn te a p išroubujte kryt
snímače (zkontrolujte neporušenost
t sn ní).
Celková hodnota odporu smyčky Rc = Rm + odpor vodič musí spl ovat
podmínku Rc[ ] < 40 x Uss[V] – 360.
Snímač se nedoporučuje dlouhodob provozovat v prost edí ve stavu
kondenzace nebo v prost edí s vodním aerosolem. V takovém p ípad
m že voda vzniklá pod krytkou senzor zp sobit výrazné prodloužení doby
odezvy na zm nu vlhkosti a m že dojít i k poškození senzor .
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Snímače nevyžadují žádnou zvláštní údržbu a obsluhu. Je vhodné
udržovat v čistot krytku senzor a pravideln ov ovat p esnost m ení
kalibrací.

Upozorn ní


p ístroj se nesmí skladovat ani provozovat bez krytky senzor



snímač se nesmí p ipojovat pod nap tím



kabely musí být vedeny v bezpečné vzdálenosti od kabel s rušivým
elektromagnetickým polem



instalaci p ístroje, jeho uvedení do provozu a údržbu smí provád t pouze
pracovník s kvalifikací dle platných p edpis a norem

ROZM ROVÝ NÁČRT
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M

ENÉ VELIČINY
Teplota:
p esnost:
rozsah:
rozlišení:
doba odezvy:

±0,6 °C
-30 až +80 °C
0,1 °C
t90 < 7 min (teplotní skok 20 ºC)

Relativní vlhkost:
p esnost:
rozsah:
rozlišení:
doba odezvy:

±3,0 %RV v rozsahu 5 až 95 %RV p i 23 ºC
0 až 100 %RV
0,1 %RV
t90 < 30 s (skok 65 %RV p i konstantní

OBECNÉ PODMÍNKY
Napájení:
Proudový výstup
v p ípad chyby:
Doporučený
interval kalibrace:
Stupe krytí:

9 až 30 Vdc
< 3,8 mA nebo > 22 mA
1 rok (relativní vlhkost 1 rok, teplota 2 roky)
elektronika IP65, senzory jsou chrán ny
krytkou s krytím IP40
krytkou senzor sm rem dol
-30 až +80 °C
0 až 100 %RV bez kondenzace

Pracovní poloha:
Skladovací teplota:
Skladovací vlhkost:
Elektromagnetická
kompatibilita:
Hmotnost:

ČSN EN 61326-1
cca 150 g

PROVOZNÍ PODMÍNKY
Rozsah provozní teploty:
Rozsah provozní vlhkosti:

P EVOD PROUDU NA M

ºC
-30 až +80
0 až 100 %RV

ENOU VELIČINU

P evod proudu na teplotu:
P evod proudu na relativní vlhkost:
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T[°C] = 6,875 x I[mA] – 57,5
RV[%RV] = 6,25 x I[mA] - 25
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