
HMM170-kosteus- ja lämpötilamoduuli 
olosuhdekammioihin

Ominaisuudet

• Soveltuu korkean ilmankosteuden 
olosuhteisiin

• Lämmitetty anturi ja mittapää 
estävät kondensaation

• Laaja käyttölämpötila-alue:
-70 ... +180 °C

• Tyypillisten kemikaalien 
puhdistustoiminto

• HUMICAPâ R2 -anturi, jossa on 
parannettu korroosionkesto

• Soveltuu tyhjiö- ja paine-
kammioihin

• Useita lähtöparametrejä saatavilla

• Soveltuu öljyn kosteuden 
mittaamiseen

• H2O2:n kestävä anturiversio 

saatavilla

Suunniteltu vaativiin ympäris-
töihin
HMM170-mittapää soveltuu koko
sääkaapeissa käytettävälle lämpötila-
alueelle (-70 ... +180 °C) sekä koko
kosteusalueelle kondensaatioon asti.
Pienen mittapään ja kompaktin piirilevyn
ansiosta asennus on helppoa ja
joustavaa. 2, 5 ja 10 metrin mittapään
kaapelivaihtoehtojen ansiosta OEM-
sovellukset ovat erittäin
kustannusoptimoituja ja joustavia. Kun
tilaat HMM170:n soveltuvalla anturilla,
voit käyttää moduulia ympäristöissä,
joita steriloidaan usein vetyperoksidilla
(H2O2), tai kosteuden mittaukseen öljyn
väliaineessa, kuten muuntajien ja
moottoreiden seurantasovelluksissa.

Vankka anturitekniikka
Uusimmassa yleiskäyttöisessä
HUMICAPâ R2 -anturissa on parannettu
korroosionkesto. Anturi kestää tyypillisiä
kemikaaleja, kuten sääkaapeissa
käytettäviä puhdistusaineita.
Automaattinen puhdistustoiminto pitää
anturin puhtaana tyypillisistä
kemikaalihöyryistä, ja mittapään
lisälämmitysominaisuus estää
kondensaation. Jos HMM170 joutuu

kosketuksiin veden kanssa,
automaattinen lämmitys kuivaa anturin
nopeasti, mahdollistaen nopeat ja tarkat
kosteusmittaukset.

Kätevä käyttää
HMM170 on helppo asentaa ja kätevä
käyttää. Siinä on sekä digitaaliset että
analogiset lähdöt vaihteleviin tarpeisiin.
Integroitu huoltoportti mahdollistaa
nopean ja yksinkertaisen tavan
konfiguroida, tarkastaa ja kalibroida
moduuli USB-kaapelin ja Vaisalan
Insight-ohjelmiston avulla. Huoltoportti
tukee Vaisalan kannettavaa HM70-
mittalaitetta, jolloin kenttätarkastukset
ovat helppoja.

Vaisala HUMICAPâ-kosteus- ja lämpötilamoduuli HMM170 on on suunniteltu
integroitavaksi vaativiin olosuhdekammioihin ja vastaaviin sovelluksiin. Moduulissa on
digitaalinen RS-485/Modbus RTU ja kolme vapaasti konfiguroitavaa
analogialähtökanavaa. Moduulin ulostuloihin voi valita suhteellisen kosteuden,
lämpötilan, kastepisteen ja muita laskettuja parametreja.



Tekniset tiedot

Mittalaitteen suorituskyky
Suhteellinen kosteus

Mittausalue 0 ... 100 % RH

Tarkkuus (mukaan lukien epälineaarisuus, hystereesi ja toistettavuus):

+15 … +25 °C lämpötilassa ±1 % RH (0 ... 90 % RH)
±1,7 % RH (90 ... 100 % RH)

-20…+40 °C:n lämpötilassa ± (1,0 + 0,008 × lukema) % RH

-40…+180 °C:n lämpötilassa ± (1,5 + 0,015 × lukema) % RH

Tehdaskalibroinnin epävarmuus (+20
°C)

±0,6 % RH (0 ... 40 % RH)
±1,0 % RH (40 ... 97 % RH)
Määritetty ± 2 keskihajontarajana.

Kosteusanturityypit Vaisala HUMICAPâ R2C
Vaisala HUMICAPâ 180L2
Vaisala HUMICAPâ 180VC

Vasteaika (90 %) + 20 °C:een lämpötilassa 0,1 m/s:n ilmavirrassa käytettäessä
Vaisalan HUMICAPâ R2C -anturia

teräsverkkosuodatinta käytettäessä
sintrattua suodatinta käytettäessä

50 s
60 s

Lämpötila

Mittausalue -70 ... +180 °C

Lämpötila-anturi Pt100 RTD, F0.1 IEC 60751

Tyypillinen tarkkuus +20 °C:een lämpö-
tilassa

±0,2 °C
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Tarkkuus lämpötila-alueella lämpötilan mittauksessa

Käyttöympäristö
Piirilevyn käyttölämpötila-alue -40 ... +60 °C

Säilytyslämpötila -55 ... +80 °C

Käyttöpaine 0 ... 10 bar
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Piirilevyn mitat

Syötöt ja lähdöt
Kolme analogista lähtöä (valittavissa ja
skaalattavissa)

0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA
0 ... 1 V, 0 ... 5 V, 1 ... 5 V, or 0 ... 10 V

Analogialähdön tyypillinen tarkkuus
20 °C:ssa

±0,05 % täydestä asteikosta

Analogialähdön tyypillinen lämpötila-
riippuvuus

0,005 %/°C täydestä asteikosta

Digitaalinen lähtö RS-485-sarjaväylä, Modbus

Huoltoportti M8-liitin USB-kaapelille

Käyttöjännite 12 ... 35 VDC

Virrankulutus

Analogiset lähdöt 12 mA (jännite)
50 mA (virta)

Kemikaalien poisto 24 VDC:ssä +220 mA

Lämmitetty mittapää 24 VDC:ssä +240 mA

Ulkoinen kuorma RL  < 500 Ω

Käynnistysaika 3 s jännitteen kytkemisestä

Suurin johdinkoko 0,5 ... 1,5 mm2 (AWG)
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