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Electrical data  
outputs 0...1 V DC

0...10 V DC
4...20 mA

passive temperature
outputs on request

voltage supply see type survey
consumption of electronics
(voltage output) typ. 7 mA
Load RL
(current output)

min. load resistance
(voltage output) ≥10 kΩ
electromagnetic 
compatibility ref. EN 61326-1

and EN 61326-2-3

• dynamic MELA® humidity sensing element
• output of all hx values
•  calibrated dModul for
 humidity and temperature measurement
• in situ alignment
• easy to install
• operating temperatures up to 80°C

The core part of the D Series is the digital calibrated dModul, 
which processes the measurement values of relative humidity 
and temperature individually. The values are compared to the 
calibration values stored in the dModul and communicated 
digitally to the transmitter electronics, where they are processed 
to standardised current and voltage signals.

The housings of the industrial versions provide protection in ac-
cordance with IP 65. Only a single screw is required to close it 
securely.

D Series
Sensors for 
Humidity and Temperature Measurement
With calibrated dModul
 
 
Type DW
Industrial version for wall mounting
Optional display
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Humidity 
measuring range   0...100 %RH
measuring element capacitive FE09
measuring accuracy 
   0...90 %RH at 10...40°C  
 < 10 %RH or > 90 %RH at 10...40°C

±2 %RH 
±2,5 %RH

influence of temperature  <10°C or >40°C        ±0,1 %RH/K 

Technical data

Temperature 
measuring element         Pt1000 1/3 DIN
measuring ranges (ouputs) 0...+50°C

-30...+70°C
0...+100°C

weitere auf Anfrage
measuring accuracy  
Sensors with active temperature signal
     Sensors with voltage output 
     Sensors with current output

±0,2 K
±0,3 K

RL(Ω)= voltage supply - 10 V 
            0,02 A

±50 Ω

Série D
Čidla pro
Měření vlhkosti a teploty
S kalibrovaným dModulem

Typ DW
Průmyslová verze pro montáž na stěnu
Displej na vyžádání

dynamické čidlo vlhkosti MELA• ®

výstup všech hodnot hx• 
kalibrovaný dModul pro měření teploty a vlhkosti• 
v situ nastavení• 
jednoduchá instalace• 
provozní teplota do 80 °C• 

Nosnou výhodou sérií D je digitálně kalibrovaný dModul, který 
zpracovává měřené hodnoty relativní vlhkosti a teploty indivi-
duálně. Hodnoty jsou porovnávány s kalibrovanými veličinami 
umístěných v modulu a komunikují digitálně s elektronickým 
převaděčem, kde jsou zpracovávány do standardních proudo-
vých a napěťových signálů.

Kryty jednotlivých průmyslových verzí poskytují ochranu 
v souladu s IP 65. Pouze samostatné šroubení vyžaduje 
ochranu uzavřením.

Technické údaje

Vlhkost
měřící rozsah 0…100 % r.v. 
měřící element kapacitní FE09
přesnost měření

0…90 % r.v. při 10…40 °C
<10 % r.v. nebo > 90 % r.v. při 10…40 °C

 
±2 % r.v. 

±2,5 % r.v.
vliv teploty <10 °C nebo >40 °C ±0,1 % r.v./K

Teplota
měřící element Pt1000 1/3 DIN
rozsah měření (výstupy) 0…+50 °C

-30…+70 °C
0…+100 °C

další na 
vyžádání

přesnost měření 
Čidla s aktivním teplotním signálem

Čidla s napěťovým výstupem 
Čidla s proudovým výstupem

±0,2 K
±0,3 K

Elektrická data
výstupy 0…1 V DC

0…10 V DC
4…20 mA

výstupy pasivní teploty  
na vyžádání

napájecí napětí viz přehled typů
spotřeba elektroniky 
(napěťový výstup) typ. 7 mA
napětí RL 

(proudový výstup)

min. zatěžovací odpor 
(napěťový výstup)

≥10 kΩ

Elektromagnetická 
kompatibilita

č. EN 61326-1  
a EN 61326-2-3

RL(Ω) = napájení – 10 V ±50 Ω
  0,02 A
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measuring medium   air, pressureless, 
non-aggressive

max. air speed
  protective cage w. membrane
 (basic equipment)

10 m/s

min. air speed  ≥ 0,5 m/s
operating temperatures -30...+80°C
storage temperatures -40...+85°C
connection
         wire diameter per connector
   total diameter cable 

Anschlussklemmen
max. 1,5 mm² 

4-8 mm 
degree of protection / measuring head 
      protective cage w. membrane
     (basic equipment)     
        PTFE sinterd filter (optional) 

IP 30 

IP 54 
degree of protection / housing IP 65
material of housing PC

General data 

display        2 lines
3 digits + 1 decimal place

display approx.  21 x 40 mm² 
digit height approx. 8 mm 

Options

10 15 20 25 30  V DC

Ω  1200

1000

800

600

400

200

hx Values, selectable for two outputs
relative humidity 0...100 %RH
temperature -30...+70°C

0...100°C
0...50°C

further ranges on request
dew point temperature 0...70°C
enthalpy 0...80 kJ/kg
water content 0...100 g/kg dry air
absolute humidity 0...20 g/m³ 

or 0...100 g/m³
wet-bulb temperature -10...50°C

Load at current output

Type survey FDW
Humidity sensor 

Type survey KDW
Humidity and temperature sensor 

hx Value Measuring range

relative humidity 0…100 %RH 

Type Housing

for wall mounting

FDW optional display

Electrical Voltage

outputs supply UB
0…1 V DC 6…30 V DC

6...26 V AC 

0...10 V DC 15…30 V DC
13...26 V AC

4...20 mA 10…30 V DC

Type Housing

for wall mounting

KDW optional display

hx Values Measuring range

selectable for 2 outputs (standard)

relative humidity 0…100 %RH

temperature -30…+70°C
0…+100°C
0…+50°C

dew point temperature 0…70°C

enthalpy 0…80 kJ/kg

water content 0…100 g/kg 
dry air

absolute humidity 0…20 g/m³
0…100 g/m³

wet-bulb temperature -10…+50°C

Electrical Voltage

outputs supply UB
0…1 V DC 6…30 V DC

6...26 V AC 

0...10 V DC 15…30 V DC
13...26 V AC

4...20 mA 10…30 V DC

Všeobecné údaje
měřené médium vzduch, beztlakový, 

neagresivní
max. rychlost vzduchu

ochranná klec s membránou 
(základní zařízení)

10 m/s

min. rychlost vzduchu ≥0,5 m/s
provozní teplota -30…+80 °C
skladovací teplota -40…+85 °C
spojení

průměr drátu na svorku
celkový průměr kabelu

přívodní svorky
max. 1,5 mm2

4–8 mm
stupeň ochrany/měřící hlavice

ochranná klec s membránou
(základní zařízení)
PTFE slinutý filtr (na vyžádání)

IP 30

IP 54
stupeň ochrany / kryt IP 65
materiál krytu PC

Zařízení na vyžádání
displej 2 linkový

3 číslice + 1 desetinné číslo
displej cca 21 × 40 mm2

výška číslice cca 8 mm

Hodnoty hx, možnost výběru ze dvou výstupů
relativní vlhkost 0…100 % r.v.
teplota -30…+70 °C

0…+100 °C
0…+50 °C

další rozsahy na vyžádání
teplota rosného bodu 0…70 °C
entalpie 0…80 kJ/kg
obsah vody 0…100 g/kg suchého vzduchu
absolutní vlhkost 0…20 g/m3

nebo 0…100 g/m3

teplota mokrého teploměru -10…50 °C

Zatížení při proudovém výstupu

Přehled typů FDW
Čidlo vlhkosti

Typ Skříň pro umístění 
na zeď 

FDW displej na vyžádání

Hodnota hx Měřící rozsah

relativní vlhkost 0…100 % r.v.

Elektrické  
výstupy

Napětí  
napájení UB

0…1 V DC 6…30 V DC
6…26 V AC

0…10 V DC 15…30 V DC
13…26 V AC

4…20 mA 10…30 V DC

Přehled typů KDW
Čidlo vlhkosti a teploty

Typ Skříň pro umístění 
na zeď 

KDW displej na vyžádání

Hodnota hx Měřící rozsah
(standard)

relativní vlhkost 0…100 % r.v.

teplota -30…+70 °C
0…+100 °C
0…+50 °C

teplota rosného bodu 0…70 °C

entalpie 0…80 kJ/kg

obsah vody 0…100 g/kg
suchý vzduch

absolutní vlhkost 0…20 g/m2

0…100 g/m2

teplota mokrého teploměru -10…+50 °C

Elektrické 
výstupy

Napětí 
napájení UB

0…1 V DC 6…30 V DC
6…26 V AC

0…10 V DC 15…30 V DC
13…26 V AC

4…20 mA 10…30 V DC


