
ZASTOSOWANIE

Przetwornik P18 realizuje funkcje:
• obl iczenia wybranych wielkoœci f izycznych 

(temperatura punktu rosy, wilgotnoœæ bezwzglêdna),
• przetwarzania wielkoœci mierzonych na sygna³ 

wyjœciowy w oparciu o indywidualn¹ liniow¹ 
charakterystykê,

• pamiêci wartoœci maksymalnych i minimalnych dla 
ka¿dej z wartoœci zmierzonych i wyliczonych,

• programowania czasu uœredniania pomiaru,
• obs³ugi interfejsu RS-485 w protokole MODBUS w 

trybie RTU.

DANE TECHNICZNE 
Parametry podstawowe
- zakres pomiaru wilgotnoœci wzglêdnej (RH) 0...100% 

1)bez kondensacji
- b³¹d podstawowy przetwarzania wilgotnoœci ±2% 
zakresu dla RH = 10...90%,  ± 3% w pozosta³ym zakresie
- histereza pomiaru wilgotnoœci ± 1%

2)- podstawowy zakres pomiaru temperatury  - 20...60°C  
- b³¹d podstawowy przetwarzania temperatury ± 0,5% 
zakresu
- wielkoœci wyliczane wilgotnoœæ bezwzglêdna (a) [g/m3]
temperatura punktu rosy (Td) [°C]
- b³êdy dodatkowe:
• wp³yw temperatury ± 25% b³êdu podstawowego/10°C

Wyjœcie cyfrowe RS-485
- protokó³ transmisji MODBUS
- prêdkoœæ transmisji 4.8; 9.6; 19.2; 38.4; 57.6 kbit/s
- tryb RTU:  8N2, 8E1, 8O1, 8N1
- maksymalny czas odpowiedzi 300 ms

Wyjœcia analogowe
•pr¹dowe 4...20 mA
•napiêciowe 0...10 V
•maksymalna rezystancja obci¹¿enia wyjœcia 
pr¹dowego 100 W

•min imalna rezystanc ja obc i¹¿enia wyjœc ia  
napiêciowego 1k W

�
Znamionowe warunki u¿ytkowania
- zasilanie 9...24 V a.c./d.c.
- temperatura otoczenia - 20...23...60°C
- wilgotnoœæ wzglêdna powietrza < 95% (dopuszczalna 

Przetwornik P18 jest urz¹dzeniem przeznaczonym do 
ci¹g³ego pomiaru oraz przetwarzania wilgotnoœci wzglêdnej i 
temperatury otoczenia na postaæ cyfrow¹ oraz na 
standardowy sygna³ napiêciowy lub pr¹dowy. Programowanie 
przetwornika mo¿liwe jest za pomoc¹ interfejsu RS-485. 
Zastosowane os³ony czujnika (tablica 1) umo¿liwiaj¹ 
przetwornikowi pracê w ró¿nych warunkach otoczenia. 
Przetwornik przeznaczony jest do monta¿u na œcianie.
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kondensacja pary wodnej)
- prêdkoœæ przep³ywu powietrza „d 0,5 m./
- czas wstêpnego wygrzewania 15 minut
- stopieñ ochrony zapewniany przez obudowê IP 65
- masa 125 g
- mocowanie na œcianie
- pozycja pracy:
•w aplikacjach nie nara¿onych na bezpoœredni kontakt 
wody: dowolna

•w aplikacjach nara¿onych na kontakt z wod¹: komor¹ 
czujnika w kierunku ziemi

Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna
•odpornoœæ na zak³ócenia elektromagnetyczne wg PN-
EN61000-6-2
•emisja zak³óceñ elektromagnetycznych wg PN-EN 
61000-6-4
•Wymagania bezpieczeñstwa wed³ug normy PN-EN 
61010-1
•kategoria instalacji III
•stopieñ zanieczyszczenia 2
•napiêcie pracy wzglêdem ziemi 50 V
•wysokoœæ nad poziomem morza poni¿ej 2000 m.

WYMIARY ZEWNÊTRZNE I SPOSÓB MOCOWANIA
Przetwornik P18 mocowany jest na œcianie za pomoc¹ 
po³¹czenia œrubowego lub klejowego bez utraty klasy 
szczelnooeci IP65.

Obudowa przetwornika jest wykonana z samo 
gasn¹cego tworzywa sztucznego. Przetwornik ma 
z³¹cza œrubowe umieszczone wewn¹trz przetwornika, 
k tóre  umo¿l iw ia j¹  przy ³¹czen ie  przewodów 
zewnêtrznych o przekroju do 1 mm .

1) w przypadku kondensacji pary wodnej na powierzchni czujnika b³¹d pomiaru
mo¿e przekroczyæ b³¹d podstawowy do momentu wysuszenia struktury czujnika
2) bezwzglêdny zakres pomiaru temperatury wynosi -30... 85°C jednak poza zakresem
podstawowym klasa pomiaru nie jest gwarantowana
3) dopuszczalna kondensacja pary wodnej przy zastosowaniu
dodatkowych os³on czujnika
4) dla przep³ywu powietrza < 0,5 m/s b³¹d pomiaru temperatury i wilgotnoœci
mo¿e wzrosn¹æ o 100%

3)

4)
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