
 

BESKRIVNING

Fuktgivare HTC 
För mätning av relativ fukt

•  Kalibreras på två olika punkter för att uppnå 
   hög noggrannhet.
•  Lång livslängd
•  Enkelt montage
•  Nära nog underhållsfri

BeskrivningBeskrivningBeskrivningBeskrivningBeskrivning
Fuktgivaren HTC används för mätning av relativ
fukt i lagringsutrymmen, ventilationssystem,
livsmedelstransporter mm.

HTC består av ett kapacitivt element med tillhö-
rande signalförstärkare, monterat i ett stålrör. Ele-
mentet är monterat i ett utbytbart huvud tillverkat
av sintermetall, som gör att luften fritt kan cirku-
lera kring elementet.

FFFFFuktgiuktgiuktgiuktgiuktgivvvvvare HTare HTare HTare HTare HTCCCCC
För mätning av relativ fukt

HTHTHTHTHTC är tillgänglig i tre olika modeller:C är tillgänglig i tre olika modeller:C är tillgänglig i tre olika modeller:C är tillgänglig i tre olika modeller:C är tillgänglig i tre olika modeller:
HTC-L: Med 2,5 m PVC-kabel
HTC-K: Med PG 9 och kopplingsplint
HTC-H: Med kopplingshuvud typ B,

DIN 43729

HTC kalibreras på två olika punkter för att uppnå
en hög noggrannhet.

••••• Kalibreras på två olika punkter förKalibreras på två olika punkter förKalibreras på två olika punkter förKalibreras på två olika punkter förKalibreras på två olika punkter för
att uppnå en hög noggrannhet.att uppnå en hög noggrannhet.att uppnå en hög noggrannhet.att uppnå en hög noggrannhet.att uppnå en hög noggrannhet.

••••• Lång livslängdLång livslängdLång livslängdLång livslängdLång livslängd

••••• Enkelt montageEnkelt montageEnkelt montageEnkelt montageEnkelt montage

••••• Nära nog underhållsfriNära nog underhållsfriNära nog underhållsfriNära nog underhållsfriNära nog underhållsfri

Fuktgivaren HTC används för mätning av relativ 
fukt i lagringsutrymmen, ventilationssystem, 
livsmedelstransporter mm.

HTC består av ett kapacitivt element med tillhö- 
rande signalförstärkare, monterat i ett stålrör. 
Ele- mentet är monterat i ett utbytbart huvud 
tillverkat av sintermetall, som gör att luften fritt 
kan cirkulera kring elementet.
 
 

HTC är tillgänglig i tre olika modeller:  
HTC-L: Med 2,5 m PVC-kabel
HTC-K: Med PG 9 och kopplingsplint 
HTC-H: Med kopplingshuvud typ B,  
  DIN 43729

HTC kalibreras på två olika punkter för att 
uppnå en hög noggrannhet.



MätområdeMätområdeMätområdeMätområdeMätområde 0-100% RH

NoggrannhetNoggrannhetNoggrannhetNoggrannhetNoggrannhet ±3% RH (gäller för 25 till 95% RH)

UtsignalUtsignalUtsignalUtsignalUtsignal 4-20 mA

MatningMatningMatningMatningMatning 10 - 25 V DC

KopplingshuvudKopplingshuvudKopplingshuvudKopplingshuvudKopplingshuvud Aluminium

Material i insticksdelMaterial i insticksdelMaterial i insticksdelMaterial i insticksdelMaterial i insticksdel Syrafast stål

KapslingsklassKapslingsklassKapslingsklassKapslingsklassKapslingsklass IP67

TTTTTemperaturberoendeemperaturberoendeemperaturberoendeemperaturberoendeemperaturberoende 0.2%RH/°C

OmgivningstemperaturOmgivningstemperaturOmgivningstemperaturOmgivningstemperaturOmgivningstemperatur, drift, drift, drift, drift, drift 0...70 °C

OmgivningstemperaturOmgivningstemperaturOmgivningstemperaturOmgivningstemperaturOmgivningstemperatur, lagring, lagring, lagring, lagring, lagring -25 ... 85 °C

SpänningsberoendeSpänningsberoendeSpänningsberoendeSpänningsberoendeSpänningsberoende 0.01% RH/V

CE-godkännandeCE-godkännandeCE-godkännandeCE-godkännandeCE-godkännande Enl. EN50081-1 och EN 50082-2

ModellprogramModellprogramModellprogramModellprogramModellprogram

HTHTHTHTHTCCCCC-L-L-L-L-L Med 2,5 m PVC-kabel

HTHTHTHTHTCCCCC-K-K-K-K-K Med PG 9 och kopplingsplint

HTHTHTHTHTCCCCC-H-H-H-H-H Med kopplingshuvud typ B, DIN 43729
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TTTTTeknisk specifeknisk specifeknisk specifeknisk specifeknisk specifikation HTikation HTikation HTikation HTikation HTCCCCC

Box 608, 661 29 SÄFFLE Telefon: 0533-150 60 E-post: info@paab.com
Tingvallastrand 12, SÄFFLE Fax: 0533-169 31 Internet: www.paab.com

HTC-L HTC-K HTC-H

DUST EXCLUDER

TEKNISK SPECIFIKATION

Paab Tekno Trading AB - Tingvallastrand 12, 661 40 Säffle, Sweden 
Tel: +46 533 150 60 - Fax +46 533 169 31 - info@paab.com - www.paab.com


