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1 Inleiding
1.1

Veiligheidsaanwijzingen
Deze gebruiksaanwijzing bevat aanwijzingen die u voor uw eigen veiligheid en het
vermijden van materiële schade in acht dient te nemen. Deze aanwijzingen worden
door middel van symbolen verduidelijkt en in deze gebruiksaanwijzing toegepast, zoals hierna weergegeven.
Lees deze gebruiksaanwijzing voor u het apparaat in gebruik neemt. Bewaar de gebruiksaanwijzing op een voor alle gebruikers op elk moment toegankelijke plaats.
Indien er bij de inbedrijfname moeilijkheden ontstaan, dient u geen manipulaties uit
te voeren waarmee u de productgarantie kunt verliezen!

Waarschuwingen
LET OP!
Dit symbool in combinatie met het signaalwoord geeft aan dat materiële schade of gegevensverlies ontstaat, als de betreffende veiligheidsmaatregelen niet worden getroffen.

Aanwijzingen
AANWIJZING!
Dit symbool maakt u attent op belangrijke informatie over het product, de bediening ervan
en extra voordeel.

?
1.2

VERWIJZING!
Dit symbool wijst op extra informatie in andere paragrafen, hoofdstukken of andere
gebruiksaanwijzingen.

Beschrijving
De Wtrans-zender T01.G1 wordt in combinatie met passende Wtrans-ontvangers
voor de mobiele of stationaire meting van de temperatuur in het meetbereik van 30 ... +260°C ingezet. De omgevingstemperatuur van de elektronica in het handvat
mag -30 ... +85°C bedragen. De temperatuurmeetwaarde wordt draadloos naar de
ontvanger van het Wtrans-systeem overgedragen en daar weergegeven. De radiofrequentie binnen de ISM-band ligt bij 868,4 MHz of 915 MHz. Deze frequenties zijn in
hoge mate ongevoelig voor externe storingsinvloeden en maken ook in een industriële omgeving een betrouwbaar signaal mogelijk. Indien aan de kant van de ontvanger de antennehouder met een 3 meter lange antennekabel wordt gebruikt, bedraagt
de maximale vrije veldreikwijdte 300m.
In het handvat, dat olie- en zuurbestendig is, bevindt zich de zender van de insteekweerstandsthermometer. De uitvoering is schokbestendig.
De beschermingsklasse bedraagt IP67. De beschermbuis van roestvast staal is met
platte, schuine of centrische meetpunt leverbaar. De inbouwlengte kan tussen
50 ... 1000 mm liggen. In de meetinzet is standaard een Pt 1000-temperatuursensor
conform DIN EN 60 751, klasse A in driedraads schakeling ingezet.
Voor de voedingsspanning is een lithium-batterij 3,6 V, 2,1 Ah ingebouwd.

5

1 Inleiding
1.3

Blokschema
Geïntegreerde analoge ingang
Pt 1000, klasse A
driedraads schakeling;
gebruikstemperatuur
-30 & +260 °C

Zendfrequentie
868,4 MHz
of 915 MHz

Wtrans-zender

u

Zendeenheid

Voedingsspanning
Lithium-batterij
3,6V, 2,1Ah

Interface
Set-up

Afbeelding 1: Blokschema van de zender

1.4

Afmetingen

Afbeelding 2: Type 202930/10 ... (links),
Type 202930/10 ... met procesaansluiting (rechts)
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2 Apparaatuitvoering identificeren
2.1

Typegegevens

Positie
De typegegevens zijn op de beschermbuis gelaserd.
Inhoud
De gegevens bevatten belangrijke informatie, zoals:
Beschrijving

Voorbeeld

Fabricagenummer (F-Nr)

0070033801207430006

Zender-ID

123

Zendfrequentie

868,4

F-Nr
Door het fabricagenummer kan het apparaat bij de fabrikant worden geïdentificeerd.
Uit het fabricagenummer kan de productiedatum (jaar/week) worden afgeleid. Het
gaat daarbij om de tekens 12, 13, 14, 15.
Voorbeeld: F-Nr = 0070033801207430006
Het apparaat is in de 43e week van 2007 geproduceerd.
Zender-ID
De zender-ID is in de fabriek ingesteld. Deze moet aan de ontvanger worden ingevoerd resp. worden geactiveerd, zodat er een verbinding tussen zender en ontvanger
wordt gemaakt. De zender-ID kan klantspecifiek door het Setup-programma worden
gewijzigd.
Zendfrequentie
De zendfrequentie geeft de frequentie resp. frequentieband aan waarmee het apparaat signalen verstuurt. In de 915MHz-band zijn 10 frequenties configureerbaar.

2.2

Standaardtoebehoren
•
•
•

2.3

Gebruiksaanwijzing B 90.2930.0
Lithium-batterij 3,6V, 2,1Ah
4 gekleurde ringen (wit, groen, rood, blauw) voor optische zenderidentificatie

Toebehoren
Artikel

Artikelnr.

Setup-programma op CD-ROM, meertalig

90/00488887

Lithium-batterij 3,6V, 2,1Ah

90/00489044

Vier gekleurde ringen (wit, groen, rood, blauw)
voor optische zenderidentificatie

90/00489047

PC-interface met USB/TTL-omzetter, adapter (bus)
en adapter (pennen)

70/00456352

PC-interface met TTL/RS232-omzetter en adapter (bus)

70/00350260
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2 Apparaatuitvoering identificeren
2.4

Typeverklaring
(1)
902930/10

x

1006

x

2

x
x
x

4
4,5
6

x
x
x
x

100
150
200
...

x
x
x

1
2
3

x
x

(2)

Gebruikstemperatuur in °C
-30 ... +260°C

(3)

Meetinzet
1x Pt 1000 in driedraads schakeling

(4)

Tolerantieklasse conform DIN EN 60 751
Klasse A

(5)

Diameter beschermbuis D in mm
Ø 4mm
Ø 4,5mm
Ø 6mm

(6)

Inbouwlengte EL in mm (50 ≥ EL ≤ 1000)
100mm
150mm
200mm
Gegevens in tekst (per 50mm)

(7)

Vorm van de punt van de meetpen
Plat
Centrisch, hoek 25°
Schuin, hoek 45°

(8)

Zendfrequentie
ISM-band 868,4 MHz (Europa)
915 MHz (Amerika, Australië, Canada en Nieuw-Zeeland)

(9)

Procesaansluiting
geen
Schroefverbinding G 3/8
Schroefverbinding G 1/2

10
20

000
103
104

x
x

Wtrans-zender T01.G1
Weerstandsthermometer
met draadloos signaal

596

x

000
778

Basistype

(10) Typetoevoegingen
geen
Klantspecifiek zendinterval, af fabriek 10 s
(gegevens in tekst tussen 1 ... 3600 s)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Bestelcode
/
Bestelvoorbeeld 902930/10 - 596 - 1006 - 2 - 4 - 100 - 1 - 10 - 000 / 000
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3 Zender voorbereiden
3.1

Batterij inzetten
Voor de voedingsspanning van de zender is standaard een lithium-batterij 3,6V,
2,1Ah bijgevoegd.
De levensduur is afhankelijk van het ingestelde zendvermogen, het zendinterval en
de omgevingstemperatuur, en bedraagt bij fabrieksinstellingen (zendinterval 10 s,
max. zendvermogen en kamertemperatuur) ca. een jaar.

1

3(5)

m

5m
a. 2

c
3(5)

+

2
6

+
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7

7.2
7.1

Afbeelding 3: Batterij inzetten
Stap

Handeling

1

Handvat tegen de wijzers van de klok in uit elkaar schroeven en helft van het
handvat verwijderen.

2

Printplaat ca. 25mm uit het handvat trekken.

3

Schroefklemmen van de min- en pluspool met een schroevendraaier losdraaien.

4

Pluspool van de batterij in de (+)-schroefklem steken. Batterij draaien en de minpool in de (-)-schroefklem steken.

5

Schroefklemmen van de min- en pluspool met een schroevendraaier vastschroeven.

6

Printplaat tot de aanslag in het handvat terugschuiven.

7

Schroef het handvat in de richting van de wijzers van de klok weer in elkaar.
Let er daarbij op dat de twee zwarte afdichtingen 7.1 en 7.2 goed op de twee
delen van het handvat zitten! Vervang bij het wisselen van de batterij de twee
afdichtingen door de met de nieuwe batterij meegeleverde afdichtingen.
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3 Zender voorbereiden
LET OP!
Bij verkeerd polen werkt de zender niet.
De batterij en elektronica van de zender kunnen worden beschadigd.
Let op het juist polen van de batterij.

3.2

Veiligheidsaanwijzingen voor lithium-batterijen
Ö www.tadironbatteries.de

3.3

Afvoer van lithium-batterijen
Vervang de lithium-batterij alleen door een identiek type.
Voer alle batterijen af, zoals dit in de kringloop- en afvalwet of door de nationale wetgeving wordt voorgeschreven.
De contacten van niet volledig elektrisch ontladen lithium-batterijen dienen te worden
geïsoleerd. Het is uitdrukkelijk verboden om de batterijen met het huisvuil mee te geven. U kunt de batterijen bij gemeentelijke verzamelpunten of bij plaatselijke winkels
kosteloos afgeven.

3.4

Kleurcodering van een zender aanbrengen

Kleurcodering
boven
onder

Afbeelding 4: Kleurcodering van een zender aanbrengen

De fabriek levert bij de zender vier gekleurde ringen van silicone (wit, groen, rood en
blauw), waarmee de zenders duidelijk optisch kunnen worden gemarkeerd.
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3 Zender voorbereiden
Deze worden - naar wens gecombineerd - op de schacht van de zender geschoven.
Hierdoor ontstaan in totaal 25 mogelijkheden voor kleurcodering.

11

3 Zender voorbereiden
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4 Reikwijdte van de zender
4.1

Algemene informatie over draadloze signalen
Draadloze signalen zijn magnetische golven, waarvan het signaal tijdens de overdracht van de zender naar de ontvanger zwakker wordt (dit wordt demping genoemd). Zowel de elektrische als de magnetische veldsterkte neemt af, en wel
omgekeerd evenredig met het kwadraat van de afstand tussen zender en ontvanger.
Naast deze natuurlijke beperking van de reikwijdte kan een verminderde reikwijdte
ook andere oorzaken hebben:
• Wanden van gewapend beton, metalen voorwerpen en oppervlakken, warmteisolaties of metaalopgedampt isolatieglas reflecteren elektromagnetische golven.
Hierdoor vormt zich daarachter een zogenaamde radioschaduw.
• Radioschaduw binnen het overdrachtstraject.
• Te laag geplaatste antenne. Monteer daarom zo hoog mogelijk boven de grond,
met zichtcontact tussen zender en ontvanger.
Hierna enkele richtwaarden voor het doordringen van draadloze signalen:
Materiaal

Doordringing

Hout, gips, ongecoat glas

90 ... 100%

Metselwerk, spaanplaten

65 ... 95%

Gewapend beton

10 ... 90%

Metaal, aluminium laminaties

0 ... 10%

De maximale reikwijdte tussen de zender en de ontvanger bedraagt in het vrije veld
300 meter. De beste ontvangst is gegarandeerd als er tussen zender en ontvanger
zichtcontact kan worden gemaakt.
Bij de montage van de ontvanger in een schakelkast, achter betonnen wanden of betonnen plafonds is het noodzakelijk om de antenne met de wandhouder en antennekabel te installeren.

4.2

Beperkingen van de draadloze reikwijdte

Verstoringen bij te veel zenders
Bij een relatief groot aantal zenders in een beperkte ruimte dient het zendinterval niet
te klein te worden gekozen. Een te klein zendinterval betekent dat op de gekozen frequentie zeer veel gegevens binnenkomen, wat verstoringen met andere zenders tot
gevolg kan hebben. Door de verstoringen kunnen telegrammen bij de draadloze
overdracht worden beschadigd.
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4 Reikwijdte van de zender
Zender

Draadloos telegram

Ontvanger

ID, meetwaarde

Afbeelding 5: Telegrammen van een zender bereiken de ontvanger zonder storing

Zender

Draadloos telegram

Ontvanger

ID, meetwaarde
ID, meetwaarde
ID, meetwaarde
ID, meetwaarde
ID, meetwaarde

Toename fouten

Afbeelding 6: Telegrammen van meerdere zenders storen elkaar in toenemende mate

16

18

20

22

24

26

28

30

Aantal zenders
Afbeelding 7: Toename van fouten afhankelijk van het aantal zenders
(zendinterval 1s)
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4 Reikwijdte van de zender
Zoals in afbeelding 7 is te zien, gaat vanaf een kritisch zenderaantal de foutencurve
steil omhoog.
Reeds vanaf twee zenders kunnen fouten niet voor 100% worden vermeden.
Daarom wordt bij het kleinste zendinterval van 1 seconde een maximaal aantal van
16 zenders aanbevolen, omdat al bij 24 zenders het foutenpercentage sterk stijgt.
Vermijding van storingen door verminderd zendvermogen
Indien zich bijv. in een grote fabriekshal meerdere zendergroepen met elk een toegewezen ontvanger bevinden, kan het zinvol zijn om het zendvermogen van alle zenders
en daarmee hun bereikwaarden te reduceren. Zo ontvangt de toegewezen “nabije”
ontvanger zijn zenders nog steeds, terwijl bij de “verwijderde” ontvangers daardoor
het kritische zenderaantal niet wordt overschreden!
Vreemde zenders
Ook bij een kleiner aantal zenders kunnen echter fouten ontstaan, die door andere
invloeden uit de omgeving worden veroorzaakt.
Vreemde zenders kunnen zich op dezelfde frequentie bevinden. Als deze zonder „Listen before Talk” werken, zenden deze willekeurig op dezelfde frequentie zonder zich
op andere zenders te oriënteren. Als bijv. de zender zijn draadloze telegram gelijktijdig
met een vreemde zender verstuurt, dan wordt het telegram beschadigd. Omdat de
zenders tijdens het zenden hun eigen signaal niet kunnen controleren, wordt er geen
fout herkend. Om vreemde storingsbronnen weg te drukken, is het zinvol om het
zendvermogen te maximaliseren.
Elektrische apparatuur
In een industriële omgeving kunnen draadloze telegrammen bijv. door frequentie-omvormers, elektrische lasapparaten of slecht afgeschermde PC-, audio-/video-installaties, elektronische transformators, voorschakelapparatuur, enz. worden
beschadigd. Ook andere componenten kunnen impulspakketten veroorzaken die
zich op deze frequentie bevinden.
Schatting van het maximale aantal zenders
Indien er meer dan de aanbevolen 16 zenders met zendinterval van 1s ingezet moeten worden, moet een hoger zendinterval worden gekozen, zodat het foutenquotum
niet verder stijgt.
Voorbeeld:
16 zenders met 1 s zendinterval Ⳏ 32 zenders met 2 s zendinterval

Een verdere verhoging van het aantal zenders levert in het onderstaande voorbeeld
de volgende berekening op.
Voorbeeld:
16 zenders met 1 s zendinterval Ⳏ 48 zenders met 3 s zendinterval (theoretisch)

Vanaf een zendinterval van ≥ 3 s wordt het telegram echter dubbel verstuurd. Daardoor halveert het aantal bruikbare zenders.
16 zenders met 1 s zendinterval Ⳏ 24 zenders met 3 s zendinterval (effectief)

Hetzelfde gedrag ontstaat weer bij een zendinterval van ≥ 60 s. Vanaf dit zendinterval
wordt het telegram drie keer verzonden.
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4 Reikwijdte van de zender
Vermijden van fouten
Aan de kant van de ontvanger kunnen fouten door niet correct ontvangen telegrammen door de parameter ‘draadloze time-out’ worden overbrugd. Dit staat los van het
feit of deze nu door vreemde storingsbronnen of storingen door een groot aantal zenders worden veroorzaakt. De laatst ontvangen waarde wordt hiermee gedurende
2 … 10 zendintervallen vastgehouden en pas daarna wordt het alarm draadloze timeout geactiveerd (display „----”).
Daardoor worden kortdurende storingen overbrugd en hebben geen fout tot gevolg.
AANWIJZING!
Bij storingen door een te groot aantal zenders moeten de factoren „zenderaantal”, „zendintervallen” en aan de kant van de ontvanger de „draadloze time-out” in acht worden genomen en evt. gecorrigeerd.
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5 Setup-programma
5.1

Algemene informatie over het Setup-programma
Het Setup-programma dient voor het configureren van zenders en ontvangers met
een PC. De configuratiegegevens kunnen op schijven worden gearchiveerd en afgedrukt.
Configureerbare parameters zijn:
• zender-ID
• zendinterval
• zendfrequenties (alleen bij 915 MHz)
• zendvermogen
In de fabriek is het volgende ingesteld:
• zender-ID doorlopend
• zendinterval (10s)
• zendfrequentie 868,4 MHz (Europa) of
915,4 MHz (Amerika, Australië, Canada, Nieuw-Zeeland);
in de frequentieband 915 MHz zijn tien frequenties configureerbaar
• zendvermogen maximaal (+10 dBm)
Met het Setup-programma kunnen gewijzigde parameters op elk moment weer met
de fabrieksinstelling worden overschreven.
De verbinding tussen zender en PC wordt gemaakt d.m.v. een PC-interface (USB/
TTL- of TTL/RS232).

Afbeelding 8: Setup-programma van de zender
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5 Setup-programma
5.2

Verbinding maken tussen PC en zender
De verbinding tussen zender en PC wordt gemaakt d.m.v. een PC-interface TTL/
RS232-omzetter en adapter (bus) of USB/TTL-omzetter en adapter (bus).

TTL/RS232

Afbeelding 9: Verbinding tussen PC en zender maken
d.m.v. TTL/RS232-omzetter en adapterbus
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1

Laptop/PC

3

Adapterbus 4-polig

2

RS232-stekker

4

Zender-interface

Stap

Handeling

1

RS232-stekker (2) in de laptop/PC (1) steken.

2

Adapterbus 4-polig (3) op de interface van de zender (4) steken.

5 Setup-programma
USB/TTL

Afbeelding 10: Verbinding tussen PC en zender maken
d.m.v. USB/TTL-omzetter en adapterbus
1

Laptop/PC

6

Paaladapter v/d modulaire kabel

2

USB-stekker

7

Adapterbus 4-polig

3

USB-bus

8

Zender-interface

4

USB/TTL-omzetter

5

Westernstekker RJ-45

Voor de set-up d.m.v. USB/TTL-omzetter maakt u de volgende verbindingen:
Stap

Handeling

1

USB-stekker van de USB-kabel (2) in de laptop/PC (1) steken.

2

USB-bus van de USB-kabel (3) in de stekker van de USB/TTL-omzetter (4) steken.

3

Westernstekker RJ-45 (5) van de modulaire kabel in de bus RJ-45
van de USB/TTL-omzetter (4) steken.

4

Adapterbus 4-polig (7) op de paaladapter van de modulaire kabel (6)
steken.

5

Adapterbus 4-polig (7) op de interface van de zender (8) steken.

LET OP!
Let erop dat bij de verbinding tussen PC en zender altijd een batterij wordt gebruikt die niet
de toestand „Batterij laag” heeft.
Bij een zwakke batterij kunnen interfaceproblemen ontstaan, wat een foutieve configuratie
of verlies van gegevens tot gevolg kan hebben.
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5 Setup-programma
5.3

Klantspecifieke parameters
d.m.v. het Setup-programma invoeren
Parameter

Af fabriek

Waardebereik/selectie

(Zender-ID)

gedeactiveerd

1 ... 99999

Zendinterval

10s

1 ... 3600s

Zendfrequentie

868,4 MHz
915,4 MHz

868,4 MHz

bij 868 MHz-hardware

912,6 MHz
913,0 MHz
913,6 MHz
914,0 MHz
914,6 MHz
915,4 MHz
916,0 MHz
916,4 MHz
917,0 MHz
917,4 MHz

bij 915 MHz-hardware

0 ... -10dBm
1 ... -2dBm
2 ... +6dBm
3 ... +10dBm

„Minimaal”
„Klein”
„Groot”
„Maximaal”

Zendvermogen

10 dBM



AANWIJZING!
Bij een zendinterval van > 10 s wordt door de zender een zogenaamd link-telegram verzonden, d.w.z. dat de telegrammen 30 minuten lang met de in de fabriek ingestelde 10s worden
verzonden, pas daarna met het ingestelde interval.
AANWIJZING!
Als de Setup-stekker is ingestoken, verstuurt de zender automatisch telegrammen met een
zendinterval van 1 s, zodat wijzigingen onmiddellijk door de ontvanger worden herkend. Na
het verwijderen van de Setup-stekker worden de telegrammen weer met het ingestelde
zendinterval verstuurd.

Begripsverklaring
Zender-ID
De zender-ID is een eenduidige, maximaal 5-cijferige ID die door de ontvanger wordt
herkend. De ID kan individueel worden gewijzigd om bijv. bij een installatie een beter
overzicht te verkrijgen. Er dient echter op te worden gelet dat een ID in een onderneming slechts een keer wordt verstrekt, omdat zenders met dezelfde ID door een ontvanger ook op grote afstand niet meer kunnen worden onderscheiden.
Zendinterval
Deze parameter definieert met welk interval gegevens naar een ontvanger worden
verstuurd. De instelling van de parameters „zendinterval” en „zendvermogen” heeft
invloed op de levensduur van de batterij. De keuze dient daarom weloverwogen en
niet alleen vanuit het gezichtspunt van de overdrachtskwaliteit te worden uitgevoerd.
Bij een maximaal zendvermogen (+10 dBm) en minimaal zendinterval (1s) kan de levensduur van de batterij dalen tot 1 - 2 maanden.
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5 Setup-programma
Zendfrequentie
De zendfrequentie legt de frequentieband vast, waarin de gegevens naar een ontvanger worden verstuurd. De zendfrequentie is in Europa op 868,4 MHz vastgesteld, omdat voor de ISM-band (Industrial-Scientific-Medical) speciale regelingen met
betrekking tot zendinterval en zendvermogen worden vastgelegd.
De 915 MHz-frequentieband in de VS is niet gebonden aan overheidsvoorschriften
en kan met de vastgelegde frequenties worden gebruikt.
Zendvermogen
Het zendvermogen bepaalt de energie van het verzonden draadloze signaal. Het
zendvermogen is verantwoordelijk voor de reikwijdte tussen zender en ontvanger. Bij
een kleine reikwijdte kan deze echter worden gereduceerd, zodat andere zenders op
afstand niet worden beïnvloed en de levensduur van de batterij wordt verhoogd.
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5 Setup-programma
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6 Bijlage
6.1

Technische gegevens
Analoge ingang
Meetingang

Pt 1000 conform DIN EN 60 751,
klasse A in driedraads schakeling

Gebruikstemperatuur

-30 ... +260°C (geldig voor de beschermbuis
tot ca. 22mm onder het handvat)

Nauwkeurigheid van de tempe- ≤ ±0,15K ±0,002K * t
ratuursensor
Uitgang (draadloos signaal)
Zender-ID

max. 5-cijferige ID, in de fabriek ingesteld,
klantspecifiek configureerbaar

Zendinterval

instelbaar van 1 ... 3600 s (af fabriek 10 s)

Zendfrequentie

ISM-band 868,4 MHz (Europa) of
915 MHz (Amerika, Australië, Canada en Nieuw-Zeeland);
in de frequentieband 915 MHz zijn tien frequenties
configureerbaar

Zendvermogen

minimaal (-10 dBm), klein (-2 dBm), groot (+6 dBm) en
maximaal (+10 dBm)

Vrije veldreikwijdte

max. 300m bij gebruik van de antennehouder aan de kant
van de ontvanger en 3 meter lange antennekabel

Uitgangssignaal

882,2 ... 1977,1Ohm Ⳏ -30 … +260°C (resolutie 17 bit)

Reactietijd van de
volledige sensor

t0,9 ≤ 10s

Regelnauwkeurigheid van de
elektronica

≤ ±0,05%a

Configuratie

met Setup-programma

Configureerbare parameters

zender-ID (max. 5-cijferige ID), zendinterval,
zendvermogen

Voedingsspanning
Lithium-batterij

spanning: 3,6V, nominale capaciteit 2,1Ah

Levensduur

ca. 1 jaar bij fabrieksinstelling en kamertemperatuur (hoog
zendvermogen, snel zendinterval en hoge of lage omgevingstemperatuur verlagen de levensduur van de batterij)

Batterijwissel

alleen origineel vervaardigde lithium-batterij gebruiken

a

Alle nauwkeurigheidsgegevens in % hebben betrekking op het meetbereik 290°C.
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6 Bijlage
Omgevingsinvloeden
Omgevingstemperatuurbereik

-30 ... +85°C (handvat incl. elektronica)

Opslagcondities:

-40 ... +85°C (handvat incl. elektronica)
relatieve vochtigheid ≤ 95% zonder bedauwing

Temperatuurinvloed

≤ ±0,0025%a/K; per K afwijking
van de referentietemperatuur 22°C (±3K)

Klimaatklasse

relatieve vochtigheid 95% zonder bedauwing conform IEC
68-2-30

Trillingsbestendigheid

max. 2g bij 10 ... 2000Hz (bij handvat met elektronica)
conform DIN IEC 60 068-2-6

Toegestane mechanische
schokbestendigheid

25g/6ms (bij handvat met elektronica) DIN IEC 68-2.29 per
1000 cycli

EMC
- stoorstraling
- storingsbestendigheid
- radiofrequentiespectrum

DIN EN 61 326
klasse A
industrietoepassing
ETSI EN 300 220-1, V 1.3.1

Behuizing
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Materiaal

PEI (polyetherimide)

Brandbaarheidsklasse

UL 94 HB

Afmetingen

diameter Ø ca. 32mm, lengte ca. 126mm,
inbouwlengte van de beschermbuis 50 ... 1000mm

Beschermingsklasse

IP67 conform DIN EN 60 529

Inbouwpositie

naar wens

Gewicht

ca. 120g
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