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Dane techniczne 

Zasilanie 24 Vac/dc (22…28 V) 

Wyjścia  

 0…10 Vdc informacja o stopniu kondensacji 

 24 Vac/dc, 1 A wyjście przekaźnikowe 

Średnica rury 10...100 mm 

Obudowa IP 54, dławica skierowana w dół 

Dławica M16 

Temperatura otoczenia 0...50 °C 

Montaż (KA 10) za  pomocą opasek zaciskowych z 
boku na rurze  

Montaż (KA 10-EXT)  

 Czujnik za  pomocą opasek zaciskowych z 
boku na lub pod rurą 

 Obudowa za pomocą wkrętów na ścianie 

Długość przewodu 
czujnika (KA 10-EXT) 

2 m 

  

  

Instalacja: 

G 24 Vac 

Go 0 V 

Y1 Stopień kondensacji: wyjście, 0…10 Vdc 

NO Styk NO przekaźnika (normalnie otwarty) 

NC Styk NC przekaźnika (normalnie zamknięty) 

C Wspólny styk przekaźnika 

  

  

  

  

  

  

  

Dane do zamówienia: 

Model Nr katalogowy Opis 

KA 10 1187030 Czujnik kondensacji 

KA 10-EXT 1187031 Czujnik kondensacji ze 
zdalną sondą 

KA 10 – CZUJNIK KONDENSACJI 

Czujnik kondensacji KA 10 jest przeznaczony do 
wykrywania kondesacji w systemach chłodzenia, np. w 
instalacjach belek chłodzących. Wykorzystując 
funkcjonalność czujnika można wykryć początek 
kondensacji i sterować parametrami wody lodowej.   
 

Informacja o kondensacji jest dostępna na wyjściu 
analogowym w postaci sygnału 0…10 Vdc w postaci 
sygnału dwustanowego na wyjściu przekaźnikowym. 

Próg zadziałania wyjścia przekaźnikowego jest 
ustawiany za pomocą trymera w zakresie podanym w 
poniższej tabeli: 

Pozycja trymera Próg zadziałania 
przekaźnika 
(wyjście Y1) 

0 % 1,7 V 

50 % 4,4 V 

100 % 7,7 V 

 

Dioda LED umieszczone na lytce czujnika sygnalizuje 
zadziałanie wyjścia przekaźnikowego, co ułatwia 
odpowiednie ustawienie progu zadziałania.  
 
Płytka czujnika jest wykonana na  aluminiowej płytce 
PCB, co zapewnia szybki czas reakcji. 
 
Powerzchnia styku czujnika jest pokryta specjalną 
taśmą przewodzącą ciepło, co pozwala na dobre 
przekazywanie ciepła. Taśma ta ułatwia także szybki 
montaż. 

Wersja KA 10-EXT posiada zdalny czujnik kondesacji 
połączony z obudową czujnika za pomocą przewodu o 
długości 2m. 

Zdalny czujnik powinien zostać zainstalowany z boku, 
na lub pod rurą (rekomendowane w zapylonym 
otoczeniu). 

 

Produkty spełniają wymagania dyrektywy 2004/108/EY oraz są zgodne ze standardami EN60730, EN61000-6-3 (Emisji) i N61000-6-2 (Ochrony). 


