
HYGROFLEX5 – HF5 – HVAC keitiklis
Pažangūs santykinės drėgmės ir temperatūros keitikliai

HF5 serijos keitikliai yra suderinami HygroClip2 zondais, kuriuose 
integruota AirChip3000 technologija – dėka kurios zondai 
pasiekia dar neregėtas tikslumo aukštumas. 

Pažangi sensoriaus technologijos ir integracijos kombinacija, 
HygroFlex HF52, HF53, HF54, HF55 ir HF56 keitiklius naudojant 
kartu su HC2-S zondu juos padaro neįtikėtinai preciziškais bei 
naujausio funkcionalumo prietaisais, pakeliančiais temperatūros 
ir drėgmės matavimus į naują lygmenį, kur tikslumas siekia < 
0.8 %RH ir < 0.1 K prie 23 °C.

Panaudojimo sritys

Prietaisas matuoja drėgmę ir temperatūrą bei perskaičiuoja į 
visus psichometrinius parametrus HVAC, pramonės ir farmacijos 
sektoriuose.

 Santykinės drėgmės ir temperatūros matavimai;
 Perskaičiuoja į rasos taško ir kitas psichometrines vertes;
 Pakeičiamas zondas patogiai prietaiso priežiūrai;
 Platus zondu pasirinkimas plačiam keitiklio pritaikymui;
 Laisvai konfigūruojami analoginiai signalai;
 Platus skaitmeninių išėjimų pasirinkimas;
 Galima versija su metaliniu korpusu.

Techninės charakteristikos

Darbinis diapazonas
HF520: -25…60 °C / 0…100 %rh / HF53/54/55/56: -40…60 

°c / 0…100 %rh / HF5X su ekranu -10…60 °C

Tikslumas prie 23±5 °C Priklauso nuo zondo pasirinkimo

HF52: 10...28 VDC: 10 V+(0.02x apkrova) HF53/55: 



Energijos sąnaudos
15…40 VDC /12…28 VAC HF54 su galvanine izoliacija: 9...36 
VDC HF56 su galvanine izoliacija: 85...240 VAC HF52: maks. 

40 mA HF53 <100mA, HF55 <300mA

Psichometriniai skaičiavimai Visos psichometrinės vertės

Veikimo laikas Tipiškai <3 s.

Zondų įėjimų skaičius 1

Displėjaus tipas
Pasirenkamas grafinis displėjus. Konfigūruojamas 

pasisveikinimas

Aliarmo indikatoriai Taip

Apšvietimas Taip

Kreivės indikatorius Taip, modeliams su displėjumi

Aliarmai Sensoriaus klaidos arba trumpos grandinės, programuojami

Aliarmų indikatoriai Taip

Programinė įranga ROTRONIC HW4

Zondo koregavimas su 
programine įranga

Taip, naudojant serviso kabelį

Zondo koregavimas per 
priekinę panelę

Displėjus/klaviatūra

Firmware atnaujinimai Internetu ir HW4 programine įranga

Duomenų apdorojimas per HW4 Grafinis, statistinis, analitinis, kvalifikacinis ir t.t.

Grandinės tipai 2 arba 3/4 laidų

Naudotojo pasirenkama 
analoginių išėjimų skalė

Taip

Analoginių išėjimų signalai 2 x 0…1 V, 0…5 V, 0…10 V, 0(4)…20 mA

Automatinis apkrovos 
kompensavimas

Taip

Susisiekimo galimybės RS-485 / USB / LAN / WLAN / PoE (Modus B)



Serviso sąsaja Mini USB (UART)

Korpuso medžiaga ABS / aliuminis (HF5xxS)

Kabelių jungtys M16 kabelių riebokšliai ir varžtų gnybtai

IP apsaugos klasė IP65/ Atitinka UL94-HB apsaugos klasę

FDA/GAMP atitiktis Atitinka FDA 21 CFR dalis 11 ir GAMP

Matmenys
HF52, HF53, HF54, HF55: 129 x 72 x 45 mm 

HF56: 192 x 102 x 52 mm


