HI-09R
HIGRÔMETRO DIGITAL

Encontre os manuais de toda a linha, via Internet, em:

www.fullgauge.com.br

R

CONTROLS

vendas@fullgauge.com.br
Fone/Fax: (51) 34753308
GENUINAMENTE BRASILEIRA

HI09V01-02P-10479

Versão 01

m
lgauge.co
www.ful

HI-09R

DESCRIÇÃO E APLICAÇÕES
Excelente precisão, repetibilidade, construção robusta e imunidade à vibrações e interferências. Recomendado para aplicações em centros de produção,
armazenamento, salas de ambiente controlado, monitoramento de umidade em estufas, armazéns de alimentos, etc.
ESQUEMA DE LIGAÇÃO
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- Alimentação: 115 ou 230 Vac ±10% (50/60 Hz)
12 ou 24 Vac/dc
- Faixa: 0.0 a 99.0 %UR
- Resolução: 0.5 %UR
- Sensor: SB45
- Dimensões: 71 x 28 x 71 mm
- Temperatura de operação: 0 à 60°C
- Umidade de operação: 10 à 90% UR (sem condensação)

Cinza
(Sensor in)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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DESLOCAMENTO DE INDICAÇÃO (OFFSET)
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Pressione a tecla SET por 30 segundos até aparecer
no display.
Volte a pressionar a tecla para alterar a indicação. Esta função permite
deslocamentos de ±10.0%UR em relação ao ajuste de fábrica.
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Protetor branco

SENSOR

A retirada ou substituição do painel adesivo frontal, bem como alterações
no circuito eletrônico por parte do cliente, implicarão no cancelamento
da garantia.
VINIL PROTETOR:
Protege os instrumentos instalados em locais sujeitos a respingos
d'água, como em balcões frigoríficos, por exemplo. Este vinil
adesivo acompanha o instrumento, dentro da sua embalagem.
Faça a aplicação somente após concluir as conexões elétricas.
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IMPORTANTE
Conforme capítulos da norma NBR 5410:
1: Instale protetores contra sobretensões na alimentação
2: Cabos de sensores e de sinais de computador podem estar juntos, porém
não no mesmo eletroduto por onde passam alimentação elétrica e acionamento
de cargas
Mais informações contate o nosso departamento de Eng. de Aplicação através
do e-mail eng-aplicacao@fullgauge.com.br ou pelo telefone (51) 34753308.

Retire o papel protetor
e aplique o vinil sobre
toda a parte superior
do aparelho, dobrando
as abas conforme
indicado pelas setas.
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