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tSENSE CAM 

CO2 - Temperatur- och RH monitor med pekskärm i färg 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 STANDARDSPECIFIKATION 

Artikelnummer 1001-01 

Mätbar gas Koldioxid (CO2) 

Gasmätningsprincip Infraröd (NDIR) 

Mätområde 

OUT1 CO2 

0 - 2000ppm 

0 - 10VDC, 0 - 2000ppm 

OUT2 Temperatur 0 - 10VDC, 0 - 50°C 

OUT3 Relativ Luftfuktighet 0 - 10VDC, 0 - 100%RH  

Noggrannhet (CO2) ±30ppm ±3% av mätvärde 

Dimension 

Skärmdimension 

125mm x 85mm x 22mm 

49mm x 37mm 

Förväntad livslängd >15 år 

Temperaturområde 0 - 50°C 

Spänningsförsörjning 12VDC, 24VAC/DC 

Kommunikation Modbus (MB)- eller BACnet 

(BAC)- protokoll över RS485 

 
 

 
 
 
 
tSENSE CAM är en avancerad och 
mångsidig tre i en sensor designad för 
inomhusmiljö. Sensorn mäter CO2-
koncentration, temperatur och luftfuktighet i 
den omgivande luften med hög 
noggrannhet, utan ytterligare behov av 
kompensering. Mätaren levereras monterat 
på ett modernt stativ med matchande 12 
Volts adapter och har som tillval 
egendesignad framsida. 
 
 
 
 
 
VIKTIGA FÖRDELAR 
 
• Underhållsfri då den kalibrerar sig själv var 

åttonde dag. 

• Modern och funktionell design på stativet med 
möjlighet att ha sitt eget namn eller logga. 

• Vi hjälper er att designa ett skal som passar 
ert rum 

• Pekskärm i färg med möjlighet till anpassat 
grafiskt användargränssnitt (GUI) 

• Tre sensorer i samma produkt. 

• Flexibel – valbar temperatur och/eller 
luftfuktighetsmätning 

• Förbättrad höljeskonstruktion för effektivare 
mätning 

• Fem (5) års garanti på CO2 sensorn från 
tillverkaren 

 
 
 
The CO2 sensor is produced by: SenseAir® AB 
info@senseair.com I www.senseair.com 
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tSENSE CAM  
Teknisk Specifikation 

 
Allmän Prestanda:  
 Förvaringstemperaturområde  ................-30 - 70°C 
 Förväntad livslängd, sensor  1  ................>15 år 
 Underhållsintervall 2  ...............................Underhållsfri 
 Självdiagnostik  .......................................Fullständig funktionskontroll av sensormodulen 

Skärm
 
(Disp) ............................................Konfigurerbar färg-LCD med CO2 (ppm), Temperatur (°C) och Relativ luftfuktighet 

(%RH) 
Knappar ...................................................Pekskärm (Disp) 
Uppfyller kravstandard ............................EMC direktivet 2004/108/EC, RoHS direktivet 2011/65/EU 
Uppvärmningstid .....................................≤1min (vid max. belastning 15min) 
Temperaturområde  ................................0 - 50°C 
Luftfuktighetsområde ...............................0 - 95%RH, icke-kondenserande luftfuktighet 
Driftsmiljö  ................................................Bostäder, kontor 
 

Elektrisk / Mekanisk: 
 Spänningsförsörjning ..............................12VDC, 24VDC or 24VAC (50 - 60Hz) ±20% 
 Effektförbrukning .....................................<0.35W i genomsnitt, icke-skärmversion, <0.6W skärmversion 
 Max. Effektförbrukning ............................<2W 
 Kabelanslutningar....................................Skruvplint, max 1.5mm2, innefattar: Spänning, GND, Out1, Out2,  
                                                                 Out3, RS485. Val: passiv temperatur eller relä 

 
CO2-mätning: 

Mätmetod .................................................Icke-spridande infraröd (NDIR) vågledarteknik 
 Samplingsmetod ......................................Diffusion 

Mätområde ..............................................0 - 2000ppmvol.  
 Mätnoggrannhet 3 ....................................±50ppm (@1000ppmvolvol, 17 - 28°C och 30 - 60%RH), 

inom mätområde: ±30ppm +3% av mätvärde 4, 5 

 Responstid (T1/e) ......................................<3min 
 Tryckberoende.........................................+1.58% avläsning per kPa avvikelse från normalt tryck, 101.3kPa 
 Mätintervall…………..............................15s 

 
Temperaturmätning: 

Mätområde (T) .........................................0 - 50°C 
 Mätnoggrannhet 6 ....................................±0.5°C (@ 17 - 28°C), ±1.0°C (@ 0 - 50°C) 

Repeterbarhet..........................................±0.25°C (@ 17 - 28°C) 
Responstid ...............................................<6min (Lufthastighet 0.15m/s). 

 Mätintervall ..............................................15s 
 
Relativ Luftfuktighetsmätning: 

Mätområde ..............................................0 - 100%RH 
 Mätnoggrannhet 6 ....................................±5%RH (@ 20 - 80%RH) 

Hysteres ...................................................±1%RH (@ 20 - 80%RH) 
Årlig drift ...................................................<±0.5%RH 
Repeterbarhet..........................................±0.25%RH (@ 17 - 28°C) 
Responstid ...............................................<6min (Lufthastighet 0.15m/s). 

 Mätintervall ..............................................15s 
 
 
 
tSENSE CAM 

 
 

 

 

 
1 SO2-berikade miljöer är uteslutna.  
2 Inget underhåll är nödvändigt i normal inomhusluft då ABC (Automatisk Baskalibrering) används. 
3 I normala IAQ applikationer, är noggrannheten definierad/justerad efter minimum tre (3) veckor av kontinuerlig drift med ABC. 
4 Noggrannheten specificeras efter driftstemperaturområde. Specifikationen refererar till certifierade kalibreringsblandningar. Osäkerhet om 
  kalibreringsgasblandning (±1% för närvarande) skall läggas till den specificerade noggrannheten för absoluta mätningar. 
5 Repeterbarhet är inkluderad. Osäkerhet om kalibreringsgaser (±1%) är adderad till den specifika noggrannheten.  
6 Beroende på skärmens ljusstyrka. 

 

Art.nr Produkt Ytterligare funktioner 
1001-01 tSENSE CAM Pekskärm i färg 


