
Software P2A pro nastavení parametrů, kalibraci a analýzu

šetří čas a náklady při uvádění do provozu a údržbě

Vestavěný ventilátor umožňuje cílené proudění proti senzoru

a dopomáhá k zjištění zprůměrovaných hodnot klimatu uvnitř

skleníku

Jednoduchá a rychlá výměna ventilátoru pomocí výsuvného

modulu a zasouvatelného kabelu 

Jednoduchá výměna filtru senzoru

Ochrana elektroniky a senzoriky před vlhkostními vlivy

(například při zavlažování)

Převodník pro skleníky a laboratoře
(signalizační zařízení)

testo 6631

Převodník testo 6631 (signalizační zařízení) byl speciálně

vyvinut ke kontrole kritického klimatu v bio-výzkumu, jako

např. ve sklenících. Přesné a spolehlivé měření vlhkosti

a teploty je u těchto aplikací bezpodmínečné,

aby se zabránilo nákladům na nezdařené pokusy.

Bezpečnost procesu a disponibilita zařízení, jako jedna

z nejdůležitějších hodnot u pokusných zařízení, je

podporována vynikajícími vlastnostmi převodníku testo 6631. 

www.testo.cz

We measure it.
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testo 6631 – Převodník pro skleníky a laboratoře (signalizační zařízení) We measure it.

Technická data

Napájení

Analogové výstupy

Další výstupy

Interval měření 1/s

Počet 2 kanály (vlhkost a teplota)

Rozlišení 12 bit

Max. zatížení 500 

Vstupy a výstupy

Druh výstupu 4 ... 20 mA (2- nebo 4-vodičový)

Digitální Mini-DIN pro software P2A

Napájení 24 V ±10%

* Stanovení nejistoty měření podle GUM (Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement).
Při zjišťování se berou v úvahu následující dílčí nejistoty měření:
- hystereze
- linearita
- reprodukovatelnost
- místo kalibrace
- nejistota místa srovnání

Příkon 1A (ventilátor + převodník)

Displej

Druh konstrukce

Ostatní

Displej volitelný: 2-řádkový LCD s vysvětlujícím textem

Všeobecná technická data

Materiál / barva plast/bílý, odolný proti UV záření,
vysoká chemická odolnost

Rozměry 105 x 139 x 225 mm

Rozlišení

Krytí převodník IP65; pouzdro IP33

Ve shodě s EMV DIN EN 61000-6-2 (odolnost) a
DIN EN 61000-6-3 (emise)

Hmotnost 0,8 kg

0,1 %rv nebo. 0,1 °C/°F

Obsluha

Nastavení parametrů přes software P2A

Provozní teplota
(senzorika)

0 ... +50 °C

Provozní podmínky

Skladovací teplota -20 ... +70 °C

Očekávaná životnost 37 000 hod. (40 °C)

Max. objemový průtok 46,80 m3/hod.; 13 l/s

Pouzdro ventil. / vrtulka kov / kov

Systém uložení kluzné ložisko

Ventilátor

Hlučnost bez zatížení 30 dB(A)

Servis ventilátor je namontován ve spodní
části pomocí konektoru, aby jej bylo
možno v případě servisu vyměnit

Vlhkost

Měřené veličiny

Měřicí rozsah 0 ... 100 %rv (nevhodný pro vysoké
vlhkosti)

Jednotky %rv

Senzor vlhkostní senzor Testo, násuvný;
možnost výměny zákazníkem, poté
nutná 2-bodová kalibrace

Nejistota měření* ±2,5 %rv (0 ... 90%);
4,0 %rv (90 ... 100%)

Odezva vlhkost max. 5 s (t63) (s ochrannou
krytkou a ventilátorem v provozu)

Teplota

Měřicí rozsah -10 ... +60 °C (respektujte provozní
teplotu)

Jednotky °C/°F

Vlastní zahřívání 0,6 °C (u M01 a M03)

Nejistota měření ±0,5 °C

Odezva teplota max. 20 s (t63) (s ochrannou
krytkou a ventilátorem v provozu)

Senzor NTC

Připojení 2-vodičové výrobce konektoru (fa. Euchner)
4-vodičové výrobce konektoru (fa. Tuchel-
Amphenol)
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Technické výkresy / osazení konektorů

Technické výkresy

Osazení konektorů

AC: napájení
převodníku a ventilátoru

** vestavěno v přístroji z výroby
* Konektor kabelu není obsahem dodávky

2-vodičová technika 4-vodičová technika

Výrobce konektoru firma Euchner
Konektor kabelu*: Typ BS 7K
Zásuvka**: Typ SD 7K

Výrobce konektoru firma Tuchel-Amphenol
Konektor kabelu*: Typ 01630D00610010
Zásuvka**: Typ Eco mate přístrojová zásuvka

%rv

°C/°F

AC v entilátor +
převodník

24 VAC

%rv

°C/°F

AC ventilátor

DC: napájení převodníku 
AC: napájení ventilátoru

24 VAC

Bez osazení

24 VDC
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BXX Analogový výstup / napájení

CXX Displej / jazyk menu

FXX Jednotky vlhkosti

GXX Jednotky teploty

MXX Výběr ochranných krytek

Objednací kód pro převodník testo 6631
s následujícími možnostmi:
- 4 ... 20 mA (2-vodičový)
- s displejem
- %rv / °C
- sintrovaný filtr PTFE

0555 6631 B01 C01 F01 G02 M03

testo 6631 – Převodník pro skleníky a laboratoře (signalizační zařízení) We measure it.

Možnosti / příklad objednání

Je možné specifikovat pro testo 6631 následující možnosti:

Příklad objednání

BXX Analogový výstup / napájení

B01 4 ... 20 mA (2-vodičový) se samostatným
napájením ventilátoru

B06 4 ... 20 mA (4-vodičový) s integrovaným
napájením ventilátoru

CXX Displej / jazyk menu

C00 bez displeje
C01 s displejem / angličtina

FXX Jednotky vlhkosti

F01 relativní vlhkost

GXX Jednotky teploty

G02 teplota (°C)
G03 teplota (°F)

MXX Výběr ochranných krytek

M01 ušlechtilá ocel sintrovaný filtr
M03 sintrovaný filtr PTFE
M05 plastový filtr
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Testo, s.r.o.
Jinonická 80

158 00  Praha 5
tel. 222 266 700
fax. 222 266 748

e-mail info@testo.cz

www.testo.cz




