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p(evodník rel. vlhkosti pop(. p(evodník rel. vlhkosti a teploty GRHU ... MP  a  GHTU ... MP

• displej pro zobrazení vlhkosti a teploty

• voln' nastavitelné rozsahy výstupních signálP  
  pro vlhkost a teplotu

• možnost uživatelské kalibrace

•  galvanické odd'lení kanálP vlhkosti a teploty

• možné výstupní signály: 4-20mA, 0-1V nebo 0-10V

nást'nné provedení
délka jímky: 50mm
provedení: ...-1R

kanálové provedení
délka jímky: 220 mm
provedení: ...-1K

kanálové provedení
délka jímky: 220 mm
provedení: ...-2K

p(evodníky vlhkosti:

GRHU - 1R - MP (FL = 50 mm)

GRHU - 1K - MP (FL = 220 mm)

GRHU - 2K - MP (FL = 220 mm)

GRHU - SHUT - MP

GRHU - KABEL - MP

p(evodníky vlhkosti a teploty:

GHTU - 1R - MP (FL = 50 mm)

GHTU - 1K - MP (FL = 220 mm)

GHTU - 2K - MP (FL = 220 mm)

GHTU - SHUT - MP

GHTU - KABEL - MP

Všeobecn':

Moderní mikroprocesorová technika použitá v nové generaci p+evodníku 
relativní vlhkosti a teploty umož,uje ješt3 vyšší kompenzaci odchylky charak-
teristiky senzor4 vlhkosti, než tomu bylo doposud. Vysoká p+esnost, teplotní 
stabilita a funk7ní možnosti dávají novému typu tohoto p+ístroje nový rozm3r. 
Díky r4zným konstruk7ním provedením a vysokému rozsahu pracovní teploty 
elektroniky od -25°C...+50°C (senzor: -40 ... +120°C), lze typy GHTU...MP a 
GRHU...MP použít pro veškeré aplikace.

Volby:

-  HO:
senzor pro vysoké hodnoty vlhkosti                                                             
(pro m3+ení rel. vlhkosti < 20 % r.v. a > 80 % r.v.)

Upozorn ní: V objednávce zadejte p%edpokládaný rozsah m %ení (nap%. 10-40%
nebo 60-90%), v tomto rozsahu bude bezplatn  provedena optimalizace p%ístroje.

-  UNI:
uživatelsky volitelný zobrazovací rozsah vlhkostní veli7iny

-  LACK:
oboustranné lakování desky elektroniky                                                      
(pro použití ve venkovním prost+edí nebo tam, kde m4že kondenzovat vlhkost)

-  FL300, FL400, FL500:   
(prodloužení senzorové jímky: 300, 400 nebo 500 mm - jiné délky nejsou možné!)

-  AV01:
výstupní signál 0-1 V (upozorn3ní: viz „typy zapojení“)

-  AV01G:
výstupní signál 0-1 V (upozorn3ní: viz „typy zapojení“)

-  AV10:
výstupní signál 0-10 V (upozorn3ní: viz „typy zapojení“)

-  AV10G:
výstupní signál 0-10 V (upozorn3ní: viz „typy zapojení“)

P(íslušenství:

Náhradní krytka z um'lé hmoty   
s nerezovou L ltra7ní vložkou (105Mm) 
ur7ená pro standardní a vysoké hodnoty vlhkosti

Bronzový b ltr  
(není ur7en pro vysoké hodnoty vlhkosti)

P(íklady objednávek:

GHTU-2K-MP / AV10, FL300: 
GHTU-2K-MP, 0-10V, FL = 300 mm
GRHU-MP / KABEL, HO: 
GRHU-MP, s jímkou na kabelu a senzorem pro vysoké hodnoty

Technické údaje:
M'(icí rozsahy :

   relativní vlhkost: 0,0 ... 100,0 % r. v. (teplotn3 kompenzovaný)

   teplota: -40,0 ... 120,0 °C pop+. -40,0 ... 248 °F

Doporu"ený m'(icí 
rozsah:

20,0 ... 80,0 % r. v. (standard)
  5,0 ... 95,0 % r. v. (p+i volb3 -HO)

Zobrazovací rozsahy - 
volby:

Zobrazení a výstup relativní vlhkosti lze p+i volb3 -UNI nahra-
dit jednou z níže uvedených vypo7ítávaných veli7in. Výb3r se 
provádí pomocí tla7ítek.

    teplota mokrého teplom'ru -27,0 ... 60,0 °C

   teplota rosného bodu -40,0 ... 60,0 °C

   entalpie -25,0 ... 999,9 kJ/kg

   m'rná vlhkost 0,0 ... 640,0 g/kg

   absolutní vlhkost 0,0 ... 200,0 g/m³

P(esnosti: (p(i 25 °C a v doporu"eném rozsahu vlhkosti)

   zobrazení: vlhkost vzduchu: ±2,5 % r.v.
teplota: ±0,4 % z MH  ±0,2 °C

   výstupní signály: ±0,2 % FS

Teplotní kompenzace: automatická

Výstupní signál: GRHU 1 x 4-20 mA (2-vodi7), voln3 nastavitelný
GHTU 2 x 4-20 mA (2-vodi7), voln3 nastavitelný
volba: 0-1V, 0-10V (jiné signály na dotaz)

Typy zapojení: 4 - 20 mA  (2-vodi7)
upozorn3ní pro GHTU:
výstupní signály jsou mezi sebou galvanicky odd3leny

   p(i volb' AV01, AV10: 0 - 1 (10) Volt (3-vodi7)
upozorn3ní pro GHTU:
výstupní signály nejsou mezi sebou galvanicky odd3leny

    p(i volb' AV01G, AV10G: 0 - 1 (10) Volt  (3- pop+. 4-vodi7) upozorn3ní pro GHTU:
výstupní signály jsou mezi sebou galvanicky odd3leny

Napájení: 12 ... 30 VDC pop+. 18 ... 30 VDC (u výstupu: 0-10 V)

Ochrana proti p(epólování: 50 V, trvale

Odpor smy"ky (p(i 4-20 mA): RA [j] w (UV [V] - 12V) / 0,02 A

Povolená zát'ž (p(i 0-1(10)V): RL [j] > 3000 j

Displej: ~ 10 mm vysoký, 4-místný LCD,
automatické p+epínání zobrazení vlhkost / teplota

Pracovní teplota: -25 ... 50 °C (elektronika)

   senzorová hlava a jímka: -40 ... 100 °C - krátkodob3 do 120 °C

Skladovací teplota: -25 ... 70 °C

Rel. vlhkost vzduchu 
(elektronika):

0 ... 95 % r.v. (nekondenzující)
P+i nebezpe7í orosení z d4vodu zm3ny teplot doporu7ujeme 
volbu LACK (oboustranné lakování desky elektroniky)

Pouzdro: ABS (IP65)

Senzorová jímka: trubka Ø 14 mm, odnímatelná ochranná krytka

Délka senzorové jímky: 50 mm (...1R)   pop+. 220 mm (...1K, ...2K)
volba: 300 mm, 400 mm, 500 mm

Provedení „KABEL“: se senzorovou jímkou na kabelu senzorová hlava (Ø14x 
68mm) spojená s pouzdrem p+ístroje p+es ~ 1m dlouhý te} o-
nový kabel, v7etn3 senzoru pro vysoké hodnoty vlhkosti. 

Provedení Shut: ochranný kryt proti pov3trnostním vliv4m 
Použití: Ochranný kryt zajiš~uje p+esné m3+ení
ve venkovním prost+edí, kdy eliminuje 
p+ípadný vliv slune7ního zá+ení a dešt3
na jeho výsledek.
Konstrukce: Kryt je vyroben z um3lé hmoty, 
Ø 110 mm, výška ~ 140 mm. Jeho sou7ástí
je též nást3nný držák z nerezové oceli, který
umož,uje jeho upevn3ní pomocí 3 šroub4 
o max. Ø 5 mm. Odsazení osy krytu od st3ny je ~160 mm.

Elektrické p(ipojení: úhlový konektor EN 175301-803/A (IP65) 

Upevn'ní: pomocí p+ipev,ovacích otvor4 pro montáž na st3nu (p+ístupné 
po odstran3ní krytu) nebo pomocí držáku trubky pro p+ímou 
montáž do klimatiza7ního kanálu

Funkce: pam3~ min./max. hodnot, nastavení nulového bodu a strmosti, 
voln3 nastavitelný výstupní signál

Provedení:

VYMkNITELNÝ

PLASTOVÝ FILTR

noty vlhkosti.

ení

, 

ý

y je ~160 mm.


