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 AMA 8 Styr- och övervakningssystem 

UBA Givare med sammansatt funktion 1864

  

 Symaro™  
 Kanalgivare QFM21...
 för relativ fuktighet och temperatur 

  

• Matningsspänning AC 24 V eller DC 13,5...35 V 
• Utgångssignal DC 0...10 V / 4…20 mA för relativ fuktighet 
• Utgångssignal DC 0...10 V / 4…20 mA eller T1* för temperatur 
• Mätnoggrannhet inom området  ±3 % relativ fuktighet vid komfortdrift 
• Användningsområde −40…+70 °C / 0…95 % RF (kondensbildning ej tillåten) 
 

Användningsområde 

Kanalgivare QFM21... är avsedd för användning i ventilations- och luftbehandlingsan-
läggningar för mätning av: 
• Relativ fuktighet och 
• Temperatur 

Givaren används som: 
• Huvudgivare för till- eller frånluftsreglering 
• Ledvärdesgivare, t.ex. vid daggpunktsreglering 
• Begränsningsgivare t.ex. i kombination med ångfuktare 
• Begränsningsgivare t.ex. mätvärdesindikering eller för överföring av mätvärdet till 

centralt övervaknings- och styrsystem 
• Givare för entalpi och absolut fuktighet i kombination med SEZ220 (datablad N5146) 
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Produktdokumentation finns att ladda ned via 
www.lindinvent.se/produkter/

Lindinvent – Smartare inneklimat. Grönare fastigheter.

Företaget erbjuder produkter och system för att styra  ventilation, 
belysning, solavskärmning och  lokalutnyttjande. Utrustningar och 
klimatlösningar utvecklas för kontor,  skolor, sjukhus,  laboratorier 
och liknande arbetsmiljöer.  Lindinvents system samverkar för att 
ge hög inomhuskomfort och lägsta möjliga energianvändning.

Kontakt
www.lindinvent.se 
Tel: 046–15 85 50 


