
Összetett CO2 & hőmérséklet & páratartalom vezérlő  
 
Modell:W2023IAQ-CO2-5202S/5203S      
Ideális megoldás az üvegházak és más fontos mezőgazdasági területek számára mint az 
élelmiszer, zöldség és virágtárolás stb. 
 
  Jellemzői 

 Az üvegházak, élelmiszer-, zöldségtárolás céljára kialakított készülék. Valósidejű CO2 
szint- hőmérséklet-, páratartalomérzékelés  programozott logikai vezérléssel.  

 Nagy LCD  kijelző narancsszínű háttérvilágítással. A programozási és vezérlési 
folyamat minden lépése leolvasható a kijelzőről.  

 Az egyes funkciók egységet alkotnak az praktikus fém műszerházzal. 
 A széndioxid-, hőmérséklet- és páratartalomszenzor a műszerházban található és a 

kívánt értékre egyenként programozható.  
 Non-Dispersive Infrared Detector (NDIR) CO2 szenzor, várható élettartama 15 év. A 

CO2 választható mérési tartománya: 0~2000ppm / 0~20000ppm / 0~50000ppm  
 A speciális ABC Logic a szabadalmazott önkalibráló algoritmussal a CO2 szenzor 

időnkénti költséges és kényelmetlen kalibrálását feleslegessé teszi. 
 Két vagy három relékimenet lehetővé teszi a CO2   generátor és a ventilátor vagy a 

CO2,  hőmérséklet és a páratartalom vezérését.    
 Az összehangolt együttes programozás sokkal hatékonyabbá, pontosabbá és 

kényelmesebbé teszi a beállítást, minha egyenként 3 készülékkel történik mindez.      
 Falra szerelhető kialakítás 16 amperes kimenőteljesítménnyel.    
 CO2 relé kapcsolja be a ventilátort, vagy kapcsolja be/ki a CO2  generátort.  
 A fényérzékelő kapcsolja automatikusan nappali/éjszakai üzemmódra a CO2 

generatort.  
 A felhasználó maga állíthatja be a nappali/éjszakai fény határértékét.  
 RS-485 kommunikációs interfész 15KV antisztatikus védelemmel köti össze a 

készüléket a személyi számítógéppel vagy más automatizálási rendszerrel 
 Hasznos funkciók, gondos kivitel és mégis megfizethető ár. 

 
  Felhasználás 
Az F2000IAQ-CO2 –5202S/5203S összetett CO2 & hőmérséklet & páratartalomvezérlő  
a növények számára legfontosabb környezeti tényezőket irányítja. Közvetlenül ezérelheti a  
CO2  generátort és a ventilátort , a kapcsolóterhelése együttesen max. 16A lehet. Az RS485 
hálózati interfész összeköthető számítógéppel vagy más automatizálási rendszerrel. Így a 
következő mezőgazdasági terüleken  hasznosítható:  
1.  Üvegházak, beleértve a zöldségtermesztő fóliasátrakat is. 
2.  Modern hydropóniás rendszerek  
3.  Élelmiszer-, gyümölcs-, zöldség-, virágtárolás  
4.  Gombatermesztés  
 
Specifikáció 
 
A mért gáz  Széndioxid (CO2) 
Érzékelő  Non-Dispersive Infrared Detector (NDIR) 
Hőmérsékleti hatás 0.2% FS/℃ 
Hőmérsékleti hatás korrekció Önkompenzáció 
Mérési pontosság @22℃(72°F) ±40ppm + 3% a leolvasási értékből 
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Stabilitás <2% a teljes skálaértékből a szenzor 
élettartama alatt (várható élettartam 15 év) 

Kalibrációs időköz ABC Logic önkalibráló algoritmus 
Algorithm 

A szenzor várható élettartama 15 év 
Áramlási sebesség A diffúziós verzió 80 ~ 120 cc/min 
A linearitástól való eltérés <1% a teljes skálaértékből 
Nyomásfüggés 0.13% a leolvasott értékből /Hgmm 
Tengerszint feletti magasság beállítása Programozható 0-9,900m 100m-es 

lépésekben 
Válaszidő <2 perc  90% -os lépésváltás   
Jelfrissítés 2 másodpercenként 
Bemelegedés 24 óra (első alkalommal) 

5 perc (üzemben) 
CO2 mérési tartomány 0～2,000ppm (alapértelmezett)  

0～20,000ppm  

0～50,000ppm  
CO2 beállítási és kijelzési felbontás 1 ppm 
Hőmérsékletszenzor NTC 
Páratartalomszenzor HS sorozatú kapacitív szenzor 
Hőmérséklet mérési tartomány 0～50℃(32～122°F) 
Hőmérséklet beállítási tartomány 5～45℃(41～113°F) 
Páratartalom mérési tartomány 0～99%RH (nem lecsapódó) 
Páratartalom beállítási tartomány 5～95%RH (nem lecsapódó) 
Relékimenet 2 vagy 3 relékimenet tápfeszültséggel a   

CO2 és a szellőzés vezérlésére   
16A maximális kapcsolási terheléssel  

Kommunikációs interfész RS-485, 600/14400/19200 (alapértelmezett) 
/28800 vagy 38400bps (programozható), 
15KV antisztatikus védelem 

Tápfeszültség 220VAC~240 VAC vagy 100~120VAC, 
50/60HZ±10%,  rendeléskor választható 

Áramfogyasztás 5 W max. ;    3.5 W átlag    
Működési feltételek 0~50℃(32~122°F); 0~95%RH, (nem 

lecsapódó) 
Műszerház Fém 
Nettó tömeg 2,2 kg/2,5 kg 
Max. méretek 240mm×160mm×65mm 
LCD Zöld / narancs háttérvfénnyel 88 mm×54mm 
Minőségbiztosítás ISO 9001    
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Modellváltozatok 
 
 
Modellek A modellek leírása 
W2023IAQ-CO2-5202S  
-(A)/(B)  
 

Speciálisan az üvegházak és más mezőgazdasági felhasználásra. 
CO2 & hőmérséklet& páratartalommérés a CO2 generator,  a 
ventilátor vezérlésére, nappali/éjszakai fényérzékelő a  CO2 
generator üzemmódjának átváltásához. RS485 kommunikációs 
interfész.      
Tápfeszültség:   (A): 200/240VAC   (B): 100/120VAC  50Hz  
 

W2023IAQ-CO2-5203S  
-(A)/(B)  
 

Speciálisan az üvegházak és más mezőgazdasági felhasználásra..  
CO2 & hőmérséklet& páratartalommérés a CO2 generator,  a 
hőmérséklet&páratartalom vezérlésére. Nappali/éjszakai 
fényérzékelő a  CO2 generator üzemmódjának átváltásához. 
RS485 kommunikációs interfész.      
Tápfeszültség:   (A): 200/240VAC   (B): 100/120VAC  50Hz 
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