
Humidity-Sensor type FG120
and combined

Humidity-Temperature-Sensor type TFG120
with Polyga® humidity measuring element for the
measurement of relative air humidity and temperature
for rooms

FG120...
TFG120...

Description of the sensor :

The Polyga® humidity measuring element consists of several
synthetic fabric bands each with 90 individual fibres with a diam-
eter of 3 µm each. In their untreated state, the synthetic fibres are
not hygroscopic - their hygroscopic properties are acquired by
means of a special process which allows the synthetic fibres to
absorb moisture. The molecular structure of the individual fi-
bres is arranged lengthways. When water is absorbed, the mo-
lecular chains alter, the outward result being a change in length.
A loss of water has a converse effect on the fibre. If the fibre is in
equilibrium with the air humidity, there is neither absorption nor
a loss of water. The length at this point serves as a gauge for the
relative humidity.
If the measuring element is exposed to an air humidity of 100%rh,
a film of water forms on the surface of the element (dew point).
The physical effect is one as if the measuring element had been
immersed in water. The measuring element is saturated. An
ideal fixed point is thus attained for adjusting or controlling the
sensors. The measuring element is waterresistant. Once ad-
ministered to the Galltec measuring element, the hygroscopic
properties remain stable, the sensitivity remaining until it be-
comes destroyed by extraneous influences. Regeneration as
with fine-measuring elements is not necessary, but does not
cause any harm.

Design of the sensor

The expanding action (predominantly lengthways) of the fibres
is picked up by means of an electronic sensing system and
converted by a potentiometer into a resistance signal.
The fan-shaped measuring element is protected in the hous-
ing. The sensors are designed for pressureless systems.
The unit should be installed in a location where condensation
cannot enter into the housing. The mounting position is optional,
preferably with ventilation slots at right angles to direction of
airflow.

The TFG120 sensors have built-in temperature sensors (mainly
Pt100) for simultaneous measurement of temperature.

Ageing
In order to maintain their long-term stability, it is im-
portant that the measuring elements undergo a spe-
cial ageing process, details of which cannot be given
here.

Mounting instructions
The room sensor should be mounted on a vertical
wall about 1.5m above the floor. Ensure that the
housing can not be deformed because of rough walls.
Do not fit above radiators, near windows or doors, on
areas exposed to intense vibration or direct sunlight,
exterior walls or chimneys. Under no circumstances
must the sensors be mounted into a wall or niche. The
sensors should be protected from dripping water or
splashes. Ensure that no air can flow into the interior
of the housing via the concealed cable lead. Do not
use a silicon sealing compound to seal the cable
lead.
The sensors should be mounted such that air in the
room can flow upwards unimpeded through the ven-
tilation slots in the housing cover.

Maintenance
The measuring element is maintenance free when
the surrounding air is clean. Agents that are corrosive
and contain solvents, depending upon the type and
concentration of the agent, can result in faulty measu-
rements and cause the measuring element to break
down. Substances deposited on the sensor are da-
maging as they form a water-repellent film. Such
substances are resin aerosols, lacquer aerosols,
smoke deposits etc. Contaminated protective guards
should be changed.

ATTENTION: The guarantee is no longer valid if the interior of the
measuring element has been accessed.

This information is based on current knowledge and is intended to provide details of our products and their possible applications. It does not, therefore, act as a guarantee of specific properties of

the products described or of their suitability for a particular application. It is our experience that the equipment may be used across a broad spectrumof applications under the most varied conditions
and loads. We cannot appraise every individual case. Purchasers and/or users are responsible for checking the equipment for suitability for any particular application. Any existing industrial rights

of protection must be observed. The perfect quality of our products is guaranteed under our General Conditions of Sale. Issue : November 2007 FG120_E. Subject to modifications.
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Čidlo vlhkosti – FG120
A kombinované

Čidlo vlhkosti-teploty – TFG120
S měřícím elementem Polyga® pro měření relativní vlhkosti 
vzduchu a teploty pro pokoje 

Popis čidel:

Měřící elementy vlhkosti Polyga® se skládají z několika synte-
tických pletených svazků každý s 90 jednotlivými vlákny s prů-
měrem 3 µm. V neupraveném stavu nejsou syntetická vlákna 
hygroskopická, jejich hygroskopické vlastnosti jsou dosaženy 
v průběhu speciálního procesu, který poté dovoluje vláknům 
vstřebávat vlhkost. Molekulární struktura jednotlivých vláken je 
situována podélně. Když je voda absorbována, molekulární ře-
tězce se přeměňují, což v konečném výsledku znamená změnu 
délky. Ztráta vody má na vlákna opačný efekt. Pokud je vlákno 
v rovnováze se vzdušnou vlhkostí, nedochází k žádné absorpci 
ani ztrátě vody. Délka v tomto bodě slouží jako kalibrace pro 
relativní vlhkost.  
Pokud je měřící element vystaven 100% vzdušné relativní 
vlhkosti, vytvoří se na jeho povrchu vodní film (rosný bod). 
Fyzikální efekt je stejný, jako kdyby byl element ponořený do 
vody. Měřící element je nasycen, saturován. Je tak dosaženo 
ideálního pevného bodu pro nastavení nebo regulaci čidla. 
Měřící element je odolný proti vodě. Měřící elementy vyro-
bené a spravované firmou Galltec zůstávají stabilní ve svých 
hygroskopických vlastnostech, jejich citlivost zůstává stejná až 
do doby, než se přístroj rozbije v důsledku nevhodných vlivů. 
Regenerace pro přesné měření není nutná, avšak nezpůsobí 
žádné závady.

Design čidla

Rozpínací funkce (velkou většinou podélná) jednotlivých vláken 
je snímána pomocí elektronického systému čidla a přeměněna 
potenciometrem na odporový signál.
Vějířovitý měřící element je chráněn v krytu. Čidla jsou navrho-
vána pro beztlakové systémy. 
Jednotka by měla být instalována v místě, kde nepřichází 
v úvahu kondenzace na krytu. Optimální montážní poloha je 
pomocí vytvořených ventilačních otvorů v krytu a ve správném 
úhlu proti směru proudění vzduchu. 

Čidlo TFG120 má vestavěné teplotní čidlo (většinou Pt100) pro 
současné měření teploty.

POZOR: záruka zaniká v případě, že dojde k otevření krytu 
přístroje.

Montážní instrukce
Pokojové čidlo by mělo být umístěno na vertikální 
ploše okolo 1,5m nad podlahou. Ujistěte se, že zaří-
zení nemůže být deformováno. Neumisťujte zařízení 
nad radiátory, blízko oken nebo dveří, v oblastech 
s předpokládanými vibracemi nebo na přímé slunce, 
vnější stěny budov nebo komíny. Za žádných okol-
ností nemůže být čidlo zabudováno ve stěně, nebo 
ve výklenku. Čidla musí být chráněna proti kapající 
vodě nebo postříkáním vodou. Ujistěte se, že nemů-
že žádný vzduch proudit do přístroje pod kryt přes 
kabelový přívod. Nepoužívejte pro utěsnění kabelo-
vého přívodu silikonové těsnění.
Čidlo by mělo být nainstalováno tak, aby vzduch 
v místnosti mohl proudit nepřerušeně horní částí 
přes ventilační otvory umístěné v krytu.

Údržba
Měřící element je bezúdržbový za podmínky, 
že okolní vzduch je čistý. Prostředky, které jsou 
korozivní a obsahují rozpouštědla, v závislosti na 
typu a koncentraci ředidla, mohou způsobit chyby 
v měření a poškodit trvale měřící zařízení. Usaze-
niny, které se tvoří na přístroji, ho mohou poškodit 
v případě, že vytvoří vodě odolnou vrstvu nebo film. 
Takovými sloučeninami jsou pryskyřicové nebo 
lakové aerosoly, zakouřené prostředí atd.  

Stárnutí
Aby bylo dosaženo dlouhodobé stability, je důležité, 
aby měřící elementy prošly speciálním procesem 
stárnutí, jehož detaily zde nemohou být popsány.



Reaction of the sensor

Due to the law of diffusion, there is a time delay before
the fibres are saturated during water absorption. This
is a decisive factor when determining the reaction time.
Thus, for one individual fibre with a diameter of 3 µm,
a short saturation time (several seconds) can be
measured. Empirical investigations show that bun-
dled or woven fibres, as are used here in the Galltec
sensor, give rise to a longer period prior to saturation.
This is because the individual fibres impede each other
during water absorption and/or water loss, and the
ensuing humidity does not register until later. Meas-
urements have shown that, at a wind speed of 2m /
sec. the half-life period is 1.2 mins. This represents
an effective period of approx. 30 - 40 mins.

Half-life period

Transient response of the measuring element between 20 and 100%rh

Thermal behaviour

TechnicalData

humidity measuringrange...................................0...100%rh
measuring accuracy

... >40%rh ......................................... ±2.5%rh

...<40%rh ...according to tolerance diagram
working range.................................... 35...100%rh

temperature measuringaccuracy................................ +/-0.5°C
working range ..................................... -10...+60°C

measuring medium ............ air, pressureless, non-aggressive
permissibleambient temperature ................................. 0...50°C

mean temperature coefficient ............ -0.1%/K at 20ºC and 50%rh
adjustment .............................. at average air pressure 430m NN
permissible air speed ..........................................................15m/sec
half-life period at v=2m/sec....................................................1.2 min
fixing .............................................................. slots in housing base
mounting position ..... optional, preferably with ventilation slots

at right angles to direction of airflow
connecting terminals ......... for conductor cross sections 0.5mm²
cable connection.................................................by flush device box
EMC-tested ................................. to EN 50 081-2, to EN 50 081-2
housing ........................................ impact resistant plastic, light
grey
protective system ........................................................................ IP20
weight .......................................................................... approx. 0.2 kg

Electrical data for passive sensors

Humidity Output 1 ............................ 0...100 ohms linear 2-wire
............................ 0...200 ohms linear 2-wire
.......................... 0...1000 ohms linear 2-wire
.................... 100...138.5 ohms linear 2-wire
.....................5..100..5 ohms unlinear 3-wire

further resistance ranges on request
permissible load ................................................................... 1.0 watt
max. voltage ................................................................................... 42V
insulation resistance ......................................................... 10 Mohms

Temperature Output 2 (TFG120) ............ Pt100 ref. DIN EN 60751
permissible load for air 1m/sec and t=0.1K ......................... 2 mA

"subject to technical modifications"

50º C is given as the maximum temperature value. Higher tem-
peratures can only be tolerated for a short period of time. The
eventual result is a change in the molecular structure which
causes a constant error. The maximum temperature of 50º C
only applies, however, if no harmful substances (acids, solvents
etc.) are present in the medium.

The temperature coefficient as well as the self-heating may
vary according to the location and the application (especially
with sensors where electronic and measuring system are
integrated in one housing).
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suddenly to a different humidity
value, a transient response is
returned which always follows the
same graph line.

Reakce čidla

Díky fyzikálnímu zákonu o změně rozměru hmoty, 
dochází k časovému zpoždění před tím, než jsou 
vlákna napuštěna v průběhu absorbování vody. To 
je rozhodující faktor pro určení reakčního času. Pro 
jedno samostatné vlákno s průměrem 3 µm, můžeme 
naměřit krátký čas nasycení (několik vteřin). Zku-
šenosti s pokusy ukázaly, že svazek nebo pletenec 
vláken, jaká jsou užívána v případě čidel Galltec, 
potřebuje delší periodu pro nasycení. Je to způso-
beno tím, že jednotlivá vlákna brání jeden druhému 
v průběhu absorpce a/nebo ztrátě vody. Měření 
ukázala, že při rychlosti vzduchu 2 m/sec. je poločas 
periody 1,2 minuty. To představuje skutečnou periodu 
přibližně 30–40 minut.

Jako maximální hodnota teploty je dáno 50 °C. Vyšší teploty 
je možné tolerovat pouze pro velmi krátké časové úseky. 
Eventuálním výsledkem je změna v molekulární struktuře, 
která způsobuje konstantní chybu. Maximální teplota 50 °C 
platí pouze za předpokladu, že se v mediu nenachází rušivé 
substance (kyseliny, roztoky atd.)

Teplotní koeficient, právě tak jako samo zahřívání elektroniky 
může změnit údaje v závislosti na jejich umístění a aplikaci 
(speciálně s čidly jsou elektronika a měřící systém integrová-
ny v jednom krytu).

Poloviční perioda

Teplotní reakce

minuty

teplota °C

Jestliže je měřící element 
náhle vystaven hodnotě rozdílné 
vlhkosti, dochází k přechodné 
odezvě, která vždy sleduje 
stejnou křivku grafu. 

Přechodná odezva měřícího elementu mezi 20 a 100% r.v.
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Technická data

vlhkost   rozsah měření ..........................................0…100% rv
přesnost měření

…>40% rv...........................................±2,5% rv
…<40% rv ................. podle diagramu tolerancí

pracovní rozsah .....................................35…100% rv
teplota   přesnost měření ............................................. ±0,5 °C

pracovní rozsah ......................................-10…+60 °C
měřené medium .....................vzduch, beztlakový, neagresivní
dovolená teplota okolí ..................................................0–50 °C
koeficient střední teploty ................-0,1%/K při 20°C a 50% r.v.
nastavení .................................... při středním tlaku 430 m n.m.
přípustná rychlost vzduchu .........................................15 m/sec
poločas periody při v=2 m/sec .......................................1,2 min
montážní pozice ............... různé, doporučené je s ventilačními 

otvory ve správném úhlu na směr proudění 
spojovací svorky ........................ pro vodič s průřezem 0,5 mm2

připojení kabelů ..................... zapuštěnou kabelovou přípojkou
elektromagnetická kompatibilita vyhovuje normě ..... EN 50 081-2 
kryt .....................................monolitní odolný plast, světle šedý
ochrana .............................................................................IP 20
váha ...........................................................................cca 0,2 kg

Elektrické údaje pro pasivní čidla

vlhkost výstup 1 ...................... 0…100 Ohm lineární 2-drátový
 ......................0…200 Ohm lineární 2-drátový
 ....................0…1000 Ohm lineární 2-drátový
 ............... 100…138,5 Ohm lineární 2-drátový
 ............ 5…100…5 Ohm nelineární 3-drátový

jiné odporové rozsahy na vyžádání
přípustné zatížení ......................................................... 1,0 Watt
max. napětí.........................................................................42 V
izolační odpor ............................................................  10 Mohm

teplota výstup 2 (TFG120) ................Pt100 ref. DIN EN 60751
přípustné zatížení pro vzduch 1 m/sec. a t=0,1K ..............2 mA

„Možnost technických změn vyhrazena“
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TFG120

45010100
45010200
45010300
45010400
45010500
45010600

45700150
45700250
45700350
45700450
45700650

+5...+50°C
+5...+50°C
+5...+50°C
+5...+50°C
+5...+50°C

0...100%rh
0...100%rh
0...100%rh
0...100%rh
0...100%rh
0...100%rh

0...100%rh
0...100%rh
0...100%rh
0...100%rh
0...100%rh

Pt100
Pt100
Pt100
Pt100
Pt100

0...100 Ohm
0...200 Ohm
0...1000 Ohm
100...138,5 Ohm
50...30...50 Ohm
5...100...5 Ohm

0...100 Ohm
0...200 Ohm
0...1000 Ohm
100...138,5 Ohm
5...100...5 Ohm

max 42V
max 42V
max 42V
max 42V
max 42V
max 42V

max 42V
max 42V
max 42V
max 42V
max 42V

2wire
2wire
2wire
2wire
3wire
3wire

2wire
2wire
2wire
2wire
3wire

Humidity Temperature Item no.

output
1

output
2

measuring
range 1

measuring
range 2

power
supply

wire-
system

Type

Overview of passive sensors

Dimensions diagram
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Humidity and tolerance diagram

0...100%rh
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temperature
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0...100%rh temperature
2-pin output linear potentiometer output non-linear

Connection diagram for passive sensors with resistance output
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Přehled pasivních čidel

Typ Vlhkost Teplota Provozní 
napětí

Vodičový 
systém

Objednací 
čísloMěřící  

rozsah 1
Výstup 1 Měřící 

rozsah 2
Výstup 2

FG120 0…100%rv
0…100%rv
0…100%rv
0…100%rv
0…100%rv
0…100%rv

0…100 Ohm
0…200 Ohm
0…1000 Ohm
100…138,5 Ohm
50…30…50 Ohm
5…100…5 Ohm

max 42 V
max 42 V
max 42 V
max 42 V
max 42 V
max 42 V

2drátový
2drátový
2drátový
2drátový
3drátový
3drátový

45010100
45010200
45010300
45010400
45010500
45010600

TFG120 0…100%rv
0…100%rv
0…100%rv
0…100%rv
0…100%rv

0…100 Ohm
0…200 Ohm
0…1000 Ohm
100…138,5 Ohm
5…100…5 Ohm

+5…+50 °C
+5…+50 °C
+5…+50 °C
+5…+50 °C
+5…+50 °C

Pt100
Pt100
Pt100
Pt100
Pt100

max 42 V
max 42 V
max 42 V
max 42 V
max 42 V

2drátový
2drátový
2drátový
2drátový
3drátový

45700150
45700250
45700350
45700450
45700650

Diagram vlhkosti a tolerancí

Diagram zapojení pro pasivní čidla s odporovým výstupem

Rozměrový náčrtek

lineární charakteristika
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nelineární charakteristika

2kolíkový výstup lineární
0…100% r.v. 0…100% r.v.teplota teplota

potenciometrický výstup nelineární

faktor odporového výstupu pracovní rozsah v % r.v.
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