
RHT Climate bekötési és programozási útmutató

Bemutatás

Az  RHT-Climate  sorozat  kombinált  hőmérséklet-  és  páratartalom  távadók,  melyek  a  mért
hőmérséklet,  illetve  páratartalom  értékén  felül  hét  különböző  pszichrometrikus  jellemzőt
tudnak mérni. A két analóg kimenet konfigurálható, hogy a mért vagy számított jellemzővel
arányos  feszültség  (0-10V)  vagy  áram  (4-20mA)  analóg  kimeneti  jelet  adjon.  A beállítás
díjmentes PC-s programmal végezhető el, legegyszerűbben az USB interfészen keresztül az
NXperience  program használatával. A távadók rendelhető falra (WM), illetve klímatechnikai
csatornára szerelhető (DM) kivitelben is, illetve egyes típusoknál LCD kijelzővel is. A kijelzős
modelleknél az előlapon kezelőgombok találhatók a képernyőváltáshoz, illetve más funkciók
végrehajtásához. 

A kombinált hőmérséklet és páratartalom távadóktól megszokott analóg kimeneteken kívül két
digitális  hibajelzés  kimenettel  is  rendelkeznek,  melyek  egymástól  függetlenül
paraméterezhetők.  Kapcsolási  értékükhöz  nem
csupán  az  analóg  kimenetek  rendelhetők,  hanem
bármelyik  mért  vagy  számított  pszichrometrikus
jellemzőhöz.  A  két  digitális  kimenet  mellett  egy
beépített  hangjelző  is  paraméterezhető
hibajelzéshez, akár a hibajelzésekhez rendelve, akár
független riasztási értékekkel. A RS–485 interfésszel
rendelkező  típusok  esetében  az  összes  mért  és
számított  jellemző  elérhető  a  kommunikációs
csatornán keresztül, MODBUS-RTU protokollal.

Mért és számított pszichrometrikus jellemzők

• száraz hőmérő hőmérséklete

• harmatpont hőmérséklet

• nedves hőmérő hőmérséklete

• szabad entalpia

• telítési gőznyomás

• víz-levegő arány

• abszolút páratartalom

• hőmérséklet

• relatív páratartalom



Műszaki paraméterek

Érzékelő mérési tartomány: 

• DM (érzékelő csatornába szerelhető) modellek esetén: -40 ~ 100 °C 
• WM (falra szerelhető) modellek esetén: -40 ~ 60 °C
• 100.0% RH (kicsapódás nélkül)

Mérési pontosság:

• Hőmérséklet: ±0,2 °C (0 °C ~ +60 °C)
• Relatív páratartalom: ±1,8% RH @ +23 °C (0% RH ~ 90% RH) 

Tápfeszültség: 12 ~ 30 Vdc, maximális áramfelvétel 70mA +/10% @24Vc

Bekötés

A távadók bekötése az 1. ábrán látható.

A tápfeszültséget a PWR és az alatta látható GND pontok közé kell kötni, 
polaritáshelyesen.

Az első analóg kimenetet az OUT1 és a felette elhelyezett GND pontok, a második analóg 
kimenetet az OUT2 és a felette látható GND pontok közé kell kötni.  

1. ábra. A távadó bekötése



Programozás

A távadó microUSB-USB kábel segítségével számítógéphez csatlakoztatható, az USB port
a 2. ábrán megjelölt helyen található. 

A programozáshoz az ingyenes NXperience  program használható, mely a NOVUS gyártó
honlapjáról tölthető le (letöltés). Telepítés után ezt megnyitva a következő felület jelenik 
meg:

A "Connected Device", alul megjelenő menüpont segítségével válaszhatjuk ki a kívánt 
eszközt. 

A "Read Device"-ra kattintva érhetjük el a párosított készülék konfigurációját.

2. ábra. Micro USB port

3. ábra. Kezelőfelület

https://www.novusautomation.com/site/default.asp?TroncoID=926290&SecaoID=819426&SubsecaoID=0&Idioma=1


A következő lépésben egy megnevezéssel kell ellátni a távadót ("Device Tag"), csak 
ezután lehetséges a beállításokhoz való továbblépés.

A bal oldalon látható piktogramokra kattintva elérhetők a beállítások menüpontjai: 
'általános', 'bemenet', 'kimenet', 'HMI', 'befejezés', 'vissza'.

A kimenetek alaphelyzetben kikapcsolt állapotban vannak, ezeket bekapcsolni az 5. ábrán 
jelölt módon lehet.

4. ábra. Konfigurációs felület

5. ábra. Kimenetek beállítása



A beállítás végeztével a 'befejezés' menüpont után a "Send" gombra kattintva menthető el 
és tölthető a készülékre.

6. ábra. Konfiguráció befejezése
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