
AKE.R014.01.01 
BAĞIL NEM VE SICAKLIK TRANSMİTTERİ 
KULLANIM KILAVUZU 

BAĞLANTI ŞEMASI 

 

 

 CİHAZ TANIMI   

AKE.R014.01.01 serisi, endüstriyel ortamlardaki bağıl nem ve sıcaklığı 0-
20mA, 4-20mA analog sinyallere veya Modbus yapısına dönüştürerek 
farklı bir sisteme gönderen elektronik cihazlardır. 

UYARILAR MODBUS HABERLEŞME PARAMETLERİ 

• Lütfen bu kullanım kılavuzunu cihazın montajını yapmadan ve cihazı 
kullanmadan önce tamamen okuyunuz. Cihazı sadece kullanım 
kılavuzunda belirtilen talimatlar doğrultusunda kullanınız. 

• Cihazın montaj ve bağlantısı ilgili teknik personel tarafından şemaya 
uygun olarak yapılmalıdır. Aksi takdirde sorumluluk kullanıcıya aittir. 

• Cihazın içerisine sıvı akması ve iletkenlik yapacak metal parçaların 
girmemesi için gerekli önlemler alınmalıdır. Aksi takdirde yangın 
çıkması ve elektrik çarpması gibi kazalar meydana gelebilir. 

• Cihazın makinaya takılı iken bozulması durumunda kaza ve zararları 
önlemek için gerekli elektriksel ve mekanik tedbirler alınmalıdır. 

• Elektriksel gürültünün fazla olduğu yerlerde besleme hattı üzerine 
izolasyon trafosu ve hat filtresi kullanılmalıdır. 

• Sensör ve giriş sinyallerini taşıyan kablolar, besleme, kumanda, 
anahtarlamalı olarak çalışan endüktif yük kablolarından olabildiğince 
uzak ve ayrı olarak taşınmalı ve etkilenmesi önlenmelidir. 

• En iyi ölçüm için, cihazın ölçüm ucu hava akışı olan yere monte 
edilmelidir. 

• Garanti etiketini kesinlikle sökmeyiniz. Aksi takdirde cihazınız garanti 
kapsamı dışına çıkar. Cihazın tamiratı mutlaka yetkili servis tarafından 
yapılmalıdır. 

• Cihazın fabrika çıkışındaki konfigürasyon ayarları, kullanıcı tarafından 
mutlaka mevcut sistemin ihtiyacına göre değiştirilmelidir. Yanlış 
konfigürasyondan kaynaklanan kaza ve zararların sorumluluğu 
kullanıcıya aittir. 

• 4-20mA sıcaklık çıkışı (T+) almak için Jumper’i Konum 1’e, 0-20mA çıkış 
almak için Konum 2’ye takınız. 

• 4-20mA bağıl nem çıkışı (RH+) almak için Jumper’i Konum 3’e, 0-20mA 
çıkış almak için Konum 4’ e takınız. 

• 4-20mA veya 0-20mA çıkışları kullanılmak istendiğinde sadece dahili 
sensörden alınan bağıl nem ve sıcaklık değerleri okunabilmektedir.  

• Dahili sensörden okunan bağıl nem ve sıcaklık, NTC-1, NTC-2 ve cihazın 
iç sıcaklık değerleri Modbus üzerinden tablodaki register adresleri ile 
okunabilmektedir. 

• Çoklu cihaz kullanılmak istendiğinde firmamızdan farklı Haberleşme 
ID’leri istenmelidir. 

 

Baundrate 9600 

Data bit 8 

Parity bit none 

Stop bit 1 

Haberleşme ID 3 

MODBUS ADRES HARİTASI 

 

Register 
Adresleri 

Veri 

Tipi 
Verinin İçeriği 

Okuma/Yazma 

İzni 

0x40000 Word Ölçülen nem değeri Okunabilir 

0x40001 Word Ölçülen sıcaklık değeri Okunabilir 

0x40002 Word Ölçülen NTC1 değeri Okunabilir 

0x40003 Word Ölçülen NTC2 değeri Okunabilir 

0x40004 Word Ölçülen cihaz iç sıcaklık değeri Okunabilir 

CİHAZ ÖLÇÜLERİ 

 

TEKNİK ÖZELLİKLER 

Besleme Gerilimi 12 VDC 

Ölçüm Aralığı Sıcaklık:-10…+85°C Bağıl Nem: 0...90%RH 

Doğruluk Sıcaklık : ±1°C (max) Bağıl Nem: ±5%RH (max) 

Çalışma Aralığı -40...+90°C ve 0…100%RH 

Çıkışlar 0-20mA veya 4-20mA (Cihaz üzerinden seçilebilir) 
MODBUS 

Elektriksel Bağlantı Vidalı Terminal Blok 

Ağırlık 90gr 
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