
Cod produs 187992 

 

REGULATOR DE UMIDITATE CU IEŞIRE COMUTABILĂ 

240V/AC, HYGROSENS TW2001A, 10–80% RF, 10–40 °C 
 

 

Caracteristici 

► Higrostat universal la un preţ avantajos pentru multiple 

domenii de utilizare 

► Domeniu de reglaj 10% până la 80% UR 

► Domeniu de temperatură 10
o 

până la 40
o
C 

► Histerezis nominal 5%, timp de răspuns 15 minute 

► Trei tipuri diferite versiuni de contact: de deschidere, de 

închidere sau alternativ 

► Putere nominală contact 

Închidere 240V AC 5A 

Deschidere 240V AC 2,2A 

 

 

 

Aplicaţii 

► Dezumidificatoare, umidificatoare, instalaţii de aer 

condiţionat 

► Aparatură de măsură şi control în construcţii 

► Agricultură, pepiniere 

► Piesă de schimb pentru aparate electrocasnice 

 

 

 

Domenii de utilizare 

Higrostatul TW 2001 este un regulator electromecanic pentru umiditatea relativă. Spre deosebire de 

dispozitivele electronice, higrostatul nu are nevoie de energie auxiliară. Contactul de comutare poate suporta sarcini 

mari şi poate fi utilizat direct pentru controlul consumatorilor electrici. Comutatorul are contacte pentru mufă plată de 

6,3 mm. 

Principiul fizic de măsurare se bazează pe caracteristicile benzii higroscopice din poliamidă, întinsă în prealabil 

cu un arc. Conţinutul de apă din banda de plastic este proporţional cu umiditatea relativă a aerului din mediul 

înconjurător. Conţinutul de apă din banda de poliamidă se modifică în funcţie de umiditatea atmosferică, având ca 

rezultat modificarea lungimii benzii. La o anumită lungime, un sistem de pârghii va acţiona un micro-comutator. 

Reglajul punctului de comutare (10% până la 80% UR) se face prin intermediul unui buton rotativ. În poziţia 

din capăt comutatorul este întotdeauna închis respectiv deschis, indiferent de valoarea umidităţii aerului. 

Produsul se livrează fără carcasă. Respectaţi reglementările de siguranţă în vigoare. Conexiunile electrice 

trebuie efectuate numai de către personal calificat! 

 



Date tehnice 

Regulator de umiditate (higrostat) 

Domeniu de reglaj 10…80% UR 

Domeniu de măsurare 10…80% UR, 10…40
o
C 

fără condens 

Histerezis Nominal 5% UR (3…8% UR) 

Timp de reglaj Aprox. 15 min 

Putere de comutare Închidere 240V/5A 
Deschidere 240V/2,2A 

Cicluri de comutare >6000 (la sarcină maximă) 

Unghi de rotaţie 226
o
 

Diametrul axului 6,32 mm 

Dimensiuni (L x l x Î) 85 x 45 x 25 mm 

Certificări  VDE, UL şi CSA 

Model pt. dezumidificatoare 
Model pt. umidificatoare 
Model cu contact alternativ 

TW 2001 A / 18 79 92 
TW 2001 B / 18 77 12 
TW 2001C 

Sub rezerva modificării datelor tehnice în conformitate cu progresele 
tehnologice! 

 

TW 2001-A: Model pentru controlarea dezumidificatoarelor. Contactul porneşte la depăşirea valorii limită (închidere). 

Putere comutare 240V AC / 5A. 

TW 2001-A: Model pentru controlarea umidificatoarelor. Contactul porneşte la depăşirea valorii limită (deschidere). 

Putere comutare 240V AC / 2,2A. 

TW 2001-C: Model universal cu contact alternant. Putere comutare: deschidere 240V AC / 2,2A; închidere 240V AC / 

5A. 

Pentru mai multe informaţii vizitaţi site-ul nostru: www.hygrosens.com sau www.germanelectronics.ro  

 

 

http://www.hygrosens.com/
http://www.germanelectronics.ro/

