
Gösterge PCE-G1A (Sıcaklık ve Nem için)

Gösterge PCE-G1A 
Kolay okunabilir geniş ekran / İki kanallı analog çıkış 4 … 20 mA / 

IP54 korumalı / Bağıl nem ve sıcaklık ölçümü 

Gösterge PCE-G1A, bağıl nem ve sıcaklık ölçümü için kullanılan sabit cihazdır. Göstergenin dijit yüksekliği 100 mm’dir ve 50 metreye kadar olan
mesafelerde bile kolaylıkla okunabilir. Gösterge, IP54 korumalıdır ve duvar montajı için tasarlanmıştır. Bağıl nem ve sıcaklık 5 saniye aralıklarda
dönüşümlü olarak görüntülenir. 

Sensör, 1 metre uzunluğundaki kablo bağlantıları ile ekrana monte edilir. Bu da bağıl nem ve sıcaklık ölçümünün bağımsız bir şekilde
ölçülmesini sağlar. Gösterge iki kanallı 4 … 20 mA analog çıkışı da mevcuttur. Bu iki kanallı analog çıkış ile bağıl nem ve sıcaklık ölçümleri
görüntülenmeden önce doğrudan 4 … 20 mA sinyallerine dönüştürülür. Bu da ölçümlerin analog çıkışı ile kaydedilebileceği, kontrol
edilebileceği ve düzenlenebileceği anlamına gelir. PCE-G1A için opsiyonel ISO kalibrasyon sertifikası mevcuttur.

 IP54 korumalı
 100 mm dijit yüksekliği
 4 … 20 mA analog çıkış (pasif)
 2 kanallı analog çıkış
 Harici sensör
 Duvara montelenir
 Uzun ömürlü
 Kolay okunabilir
 Yüksek hassasiyet



Teknik özellikler
Ölçüm Aralığı 10 … 95% n.o / 0 … 60°C

Çözünürlük 1% n.o / 1°C

Hassasiyet ±2% n.o / ±1°C

Görüş Mesafesi Yaklaşık 50 metreden okunabilir

Sensör Türü 

Bağıl Nem / Sıcaklık

HC1000 / PT1000 

Tepki Süresi T90 Yaklaşık 4 saniye

Kablo Uzunluğu (Sensör ve ekran arasında)
1 metre 

Ekran 100 mm dijit yüksekliği bulunan LED

Analog Çıkış İki kanallı 4 … 20 mA (pasif)

Analog Çıkış Ölçekleme Sıcaklık: 0 … 100°C 

Nem: 0 … 100%

   

Güç Kaynağı 230 V / 50 … 60 Hz

Güç Tüketimi Yaklaşık 20 mA

Koruma IP 54

Boyut Sensör: 50 x 70 x 20 mm 

Ekran: 175 x 175 x 75 mm

Ağırlık 1.3 kg (sensör ve kablo ile)

Ek bilgi
Kullanım Kılavuzu 


Teknik Katalog 


Ürün hakkında daha fazla bilgi 


Benzer ürünler 
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