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Przetworniki wilgotności, temperatury i punktu rosy HVAC4017T, HVAC40A17T, 
HVAC40V17T, HVAC40S17T i HVAC40R17T

 � Zakres wilgotności: 0...100%RH / -20...80°C
 � Dokładność: ±2.5%RH/±0,3°C
 � Wyjście analogowe: 4...20mA lub 0...10VDC
 � Wyjście cyfrowe: RS-485 (MODBUS RTU)
 � Wyjście przekaźnikowe: 3A, 250VAC
 � Zasilanie: 18...40VDC lub 24VAC
 � Wyświetlacz LCD (opcja)
 � Wersje: naścienna, kanałowa lub z sondą na przewodzie
 � Stopień ochrony IP65

Opis
Przetworniki z serii HVAC40…17T... przeznaczone są do pomiaru tem-
peratury, wilgotności względnej i punktu rosy. Seria przetworników 
HVAC40...T..., to wynik 40 letnich doświadczeń w budowie i sprzedaży 
przetworników wilgotności. Przetworniki z serii HVAC40…17T... są sta-
bilne, niezawodne, nie wymagają kalibracji i konserwacji oraz są łatwe 
w użyciu i montażu Przeznaczone są głównie do pomiarów w instalacjach 
wentylacji i klimatyzacji (HVAC), automatyce budynkowej, czystych po-
mieszczeniach, rolnictwie oraz instalacjach nawilżania powietrza. W za-
leżności od wersji przetworniki wilgotności mogą być wyposażone w wyj-
ście prądowe 4...20mA (HVAC4017T lub HD40A17T), napięciowe 0...10V 
(HVAC40V17T), przekaźnikowe (HVAC40R17T) lub wyjście cyfrowe RS-
485 z ModBus RTU (HVAC40S17T). Przetworniki z serii HVAC40…17T... 
są dostępne z sondą do montażu w kanale (HVAC40…17TO...), z sondą 
do montażu na ścianie (HVAC40…17TV…) lub sondą na przewodzie 
(HVAC40…17TC…). Opcjonalnie przetworniki mogą być wyposażone 
w wyświetlacz LCD (opcja „L”) pozwalający wyświetlać wartości mierzo-
ne w sposób ciągły lub w sekwencyjny.

Dane techniczne

Czujnik Cyfrowy czujnik wilgotności względnej i temperatury

Zakres pomiarowy • Wilgotność względna: 0…100%RH (zalecany 5…80%RH)
• Temperatura: -20…+80°C / -20…+80°C (Td)

Dokładność • Wilgotność: ±2.5%RH (5…80%RH) @ t = 15…35°C
• Temperatura: ±0.3°C @ t = -20…70°C / ±0.5°C

Rozdzielczość 0.1%RH / 0.1°C / 0.1°C Td
Stabilność długo-
terminowa

• Typowo < 0.25%RH/rok
• Max. 0.03°C/max

Czas odpowiedzi 10s (63% wartości końcowej dla prędkości przepływu 1m/s)

Wyjścia (w zależ-
ności na modelu)

• Aktywne analogowe: 0/4…20mA lub 0…10 VDC
• Pasywne analogowe: 4…20mA (2-przewodowe)
• Cyfrowe: RS485 (Modbus-RTU)
• Przekaźnikowe (SPDT): 3A/250VAC (3A/30VDC)

Zakres przetwa-
rzania

• RH: wyjście analogowe odpowiada zakresowi 0...100%
• Temperatura: wyjście analogowe może być konfigurowane 

przez użytkownika, standardowa zakres to -20...+80°C

Alarm

• Czerwona dioda LED (na przednim panelu), gdy wartość 
mierzona wyjdzie poza zakres pomiarowy (oprócz wersji 
z wyjściem przekaźnikowym)

• Dla wersji z wyjściem przekaźnikowym - czerwona dioda 
LED (na przednim panelu) + wewnętrzny brzęczyk (po 
przekroczeniu ustalonego progu)

Dokładność
• Wyjście analogowe aktywne: 24VAC ±10% lub 18…40VDC
• Wyjście analogowe pasywne i Modbus-RTU: 12…30VDC
• Wyjście przekaźnikowe: 24VAC ±10% lub 15…36VDC

Pobór prądu

• Wyjście analogowe aktywne: 20mA @24VDC i Iout=12mA
• Wyjście analogowe napięciowe: 4mA @24VDC
• Wyjście cyfrowe Modbus-RTU: 2mA @24VDC
• Wyjście przekaźnikowe: < 1W @24VDC

Połączenia elek-
tryczne

Blok zaciskami śrubowymi, max przekrój przewodu 1,5mm2 
oraz dławiki kablowe PG9

Połączenie z kom-
puterem

• Port szeregowy RS232: można podłączyć do portu USB za 
pomocą kabla CP27 (oprócz wersji Modbus)

• Port szeregowy RS485 (wersja ModBus): można podłączyć 
do portu USB za pomocą adaptera RS48

Warunki pracy 
czujnika

-20… + 80°C* (czujnik jest chroniony przed wodą i kurzem za 
pomocą filtra siatkowego)

Warunki pracy 
elektroniki -20…+60°C / 0…95%RH

Temperatura prze-
chowania -20… + 80°C

Stopień ochrony IP65 (elektroniki)
Wymiary obudowy 80 x 84 x 44mm
*) najlepsza dokładność w zakresie 20… 80%. Długotrwała praca poza tym zakresem, szczegól-
nie przy wysokiej wilgotności, może tymczasowo zwiększyć błąd i czas odpowiedzi czujnika.

Wymiary
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Sposób zamawiania
HVAC40 17 Przetwornik wilgotności i temperatury

Wyjście

– 0/4...20mA (bez oznaczenia)
A 4...20mA (2- przewodowo)
V 0...10VDC
S RS485 (MODBUS RTU)
R Przekaźnikowe (3A, 250VAC)

Wersja
TV Naścienna
TO Kanałowa

TC.2 Z sondą na przewodzie 2m

Wyświetlacz – Brak wyświetlacza LCD (bez ozn.)
L Wyświetlacz LCD (standard dla wersji R)

Akcesoria
RS48: Kabel komunikacyjny z konwerterem USB/RS485.
CP27: Kabel komunikacyjny z konwerterem USB/RS232.
HD75: Roztwór nasyconych soli do sprawdzania i kalibracji czujnika 

wilgotności w punkcie 75%RH.
HD33: Roztwór nasyconych soli do sprawdzania i kalibracji czujnika 

wilgotności w punkcie 33%RH.
HD9008.31: Kołnierz z dławikiem do montażu sondy w kanale.
PG16: Stalowy dławik AISI 304 do montażu sond w kanales.




