
Fuktreglersystem RH98
Komplett system inklusive en givare

Produktbeskrivning
RH98 är ett komplett system bestående av
kontrollenhet och en givare för reglering
av kapaciteten hos Munters avfuktnings-
aggregat. En display visar vid normal drift
den aktuella uppmätta relativa fuktigheten
i % RH. Dessutom kan förinställda värden
visas för önskad relativ fuktighet, regler-
gränser eller larmgränser. Det finns en
potentialfri kontakt för anslutning till
externt larm. RH98 levereras med vägg-
montagelåda alternativt inbyggt i aggregat.

Kontrollenheten tar kontinuerligt
emot en signal från fuktgivaren och reglerar
kapaciteten genom att styra avfuktarens
regenereringsvärmare i ett eller två steg.
Vid två effektsteg erhålls ett grundsteg på

Komplett reglersystemKomplett reglersystemKomplett reglersystemKomplett reglersystemKomplett reglersystem
• Lägre energiförbrukning

– effektivare än hygrostatstyrning
• Stabila komponenter med hög

noggrannhet – kapacitetsstyrning
med precision

• Operatörspanel enligt IP54
– klarar olika installationsmiljöer

• Väggmontagelåda inkluderar relä
för externt larm – allt i ett.

Enkel installation och användningEnkel installation och användningEnkel installation och användningEnkel installation och användningEnkel installation och användning
• Med väggmontagelåda – valfri

placering av operatörspanelen
• Fabriksmonterad i aggregat

– endast klenspänningsanslutning
för givare

• Fabriksinställda värden och
förkalibrerade givare – säker
igång-körning

• Tryckknappar och Display – enkel
omställning och avläsning

• Extern larmanslutning – under-
lättar ifall av fel eller avvikelser.

PRODUKTINFORMATION FRÅN MUNTERS

2/3 av regenereringseffekten varefter 1/3
av regenereringseffekten kan regleras som
följande steg.

Fuktgivaren placeras där relativa fuktig-
heten ska styras och refereras, antingen i
den aktuella lokalen (rumsgivare) eller
direkt i luftkanalen (kanalgivare). Vägg-
montagelådan kan placeras på valfri plats
med tanke på bästa åtkomlighet för inställ-
ningar och/eller avläsning.

Kalibrerade givare och fabriksinställda
värden gör att systemet kan köras igång på
ett kontrollerat sätt.

RH98 tillverkas enligt de harmoniserade
europeiska standarder och tekniska speci-
fikationer som krävs för CE märkning.

Operatörspanelen
Kontrollenheten används även för inbygg-
nad i avfuktningsaggregatet. Elektriska
kopplingar är då gjorda vid fabrik och
endast en yttre fuktgivare behöver anslutas
till aggregatets elektriska utrustning.
Kontrollenhetens operatörspanel är
åtkomlig för avläsning och inställningar
direkt på aggregatets manöverpanel.

Med hjälp av tryckknappar på operatörs-
panelen kan man avläsa och ändra redan
förinställda värden för önskad relativ fuktig-
het, reglergränser eller larmgränser.

Tryckknapparna har följande huvud-
funktioner:

RH98

SET Visa/ändra börvärdet samt
återställa larm
Öka värde
Minska värde

%RH Visa status för de tre utgångar som
styr effektsteg 1, effektsteg 2 och
externt larm

SET

RH 98

%RH
OUT.1 OUT.2 ALARMMAN AUT

0



Modell RH98
Nedanstående ritning endast som
referens till måttabell.

Teknisk specifikation
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Beställningsanvisning
Komplett fuktreglersystem RH98 inklude-
rar alltid en kontrollenhet och en givare.
Följande koder förklarar utförande och
typ av fuktgivare.

En särskild larmkontakt ingår som
standard då kontrollenheten levereras i
väggmontagelåda. Dock skall larmrelä om
sådant önskas anges vid beställning då
kontrollenheten beställs för inbyggnad.
Art. nr 43152/5Art. nr 43152/5Art. nr 43152/5Art. nr 43152/5Art. nr 43152/5 RH98-CB/SWRH98-CB/SWRH98-CB/SWRH98-CB/SWRH98-CB/SW
Inbyggd i aggregat och rumsgivare

Art. nr 43152/5RArt. nr 43152/5RArt. nr 43152/5RArt. nr 43152/5RArt. nr 43152/5R RH98-CBA/SWRH98-CBA/SWRH98-CBA/SWRH98-CBA/SWRH98-CBA/SW
Som ovan och inklusive alarmrelä

Art. nr 43152/6Art. nr 43152/6Art. nr 43152/6Art. nr 43152/6Art. nr 43152/6 RH98-CB/SDRH98-CB/SDRH98-CB/SDRH98-CB/SDRH98-CB/SD
Inbyggd i aggregat och kanalgivare

Art. nr 43152/6RArt. nr 43152/6RArt. nr 43152/6RArt. nr 43152/6RArt. nr 43152/6R RH98-CBA/SDRH98-CBA/SDRH98-CBA/SDRH98-CBA/SDRH98-CBA/SD
Som ovan och inklusive larmrelä

Art. nr 43154/5Art. nr 43154/5Art. nr 43154/5Art. nr 43154/5Art. nr 43154/5 RH98-CW/SWRH98-CW/SWRH98-CW/SWRH98-CW/SWRH98-CW/SW
I väggmontagelåda och rumsgivare

Art. nr 43154/6Art. nr 43154/6Art. nr 43154/6Art. nr 43154/6Art. nr 43154/6 RH98-CW/SDRH98-CW/SDRH98-CW/SDRH98-CW/SDRH98-CW/SD
I väggmontagelåda och kanalgivare

Bredd(A)Bredd(A)Bredd(A)Bredd(A)Bredd(A) Djup(B)Djup(B)Djup(B)Djup(B)Djup(B) Höjd (C)Höjd (C)Höjd (C)Höjd (C)Höjd (C) ViktViktViktViktVikt

Kontrollenhet, vägglåda 136 mm 105 mm 183 mm 0,795 kg

Kanalgivare   99 mm 250 mm 0,580 kg

Rumsgivare   83 mm   32 mm  108 mm 0,063 kg
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För bägge givarna gäller: EMC-standarder 50081-1 och 50082-1, emission
EN55022 klass B,  Immunitet IEC801-2:1991 kriteria B, IEC801-4:1988 kriteria B,
IEC801-3:1984 kriteria A, ENV50204:1995 kriteria A

Kontrollenhet RH98-CWKontrollenhet RH98-CWKontrollenhet RH98-CWKontrollenhet RH98-CWKontrollenhet RH98-CW
Mätområde 0–100 %RH; steg 1 %RH
Noggrannhet ±0,5 % av mätområdet
Display 3 teckens, digital med

7 segment
Strömförsörjning 1~ 200–240 VAC 50/60Hz
Säkring T2AL, 250V
Utgångar RY1 SPST(NO)

250V/8A (cosø=1) of
250V/5A(cosø=0,4)
RY2 SPDT(NO/NC)
250V/8A (cosø=1) of
250V/5A(cosø=0,4)
Open collector, max.
500mA/50VDC

Givareingång 4–20 mA (0–100 %RH)
Material,
väggmontagelåda
 - frontglas Polykarbonat
 - vägglåda Polystyrol
Skyddsklass IP54
EMC-standarder EN50082-1, EN50082-2
Allmän standard EN45014
Driftstemperatur –20 oC /+50 oC
Förvaringstemp. –20 oC /+60 oC
Omgivande fukt 10-90% RH (ej konden-

                    serande)
Övrigt Självtestfunktion

Automatisk detektering av
givarefel

FuktgivareFuktgivareFuktgivareFuktgivareFuktgivare Kanalgivare RH98-SDKanalgivare RH98-SDKanalgivare RH98-SDKanalgivare RH98-SDKanalgivare RH98-SD Rumsgivare RH98-SWRumsgivare RH98-SWRumsgivare RH98-SWRumsgivare RH98-SWRumsgivare RH98-SW
Mätområde 0–100 %RH 0–95 %RH (utsignal 0–100 %RH)
Noggrannhet vid

+20 oC ±2 %RH (0–90 %RH) ±2 %RH (0–90 %RH)
±3 %RH (90–100 %RH) ±3 %RH (90–95 %RH)

–20 oC ±3,5 %RH (0–90 RH) ±4 %RH (0–90 RH)
Responstid (90%)

vid +20 oC och
stillastående luft 15 sek 15 sek

Sensordel HUMICAP® 180 HUMICAP® 180
Filter Membranfilter –
Material – hölje, Aluminium – lock, ABS

– givarerör, Rostfritt stål – monteringsplatta, PA
Skyddsklass, hölje IP65 IP30
Anslutningar Skruvplintar, 0,5–1,5 mm² Skruvplintar, 0,5–1,5 mm²
Hjälpspänning 10–35 VDC (RL=0Ω) 10–35 VDC (RL=0Ω)

20–35 VDC (RL=500Ω) 20–35 VDC (RL=500Ω)
Utsignal 4–20 mA 4–20 mA
Temperaturområde

vid drift, elektronik –20 oC /+55 oC –20 oC /+55 oC
vid drift, sensor –40 oC /+80 oC –20 oC /+55 oC
vid förvaring –40 oC /+80 oC –40 oC /+80 oC
(ej ansluten)

Långtidsanvändning,
fuktområde 0–85 %RH 0–85 %RH


