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Specifikationer
Digital udlæsning af den relative
fugtighed, temperatur og dugpunkt,
samt driftstimer og triptæller.

Reguleringsenhed HTR

Ruskol hygrostat HTR
Tag kontrol over fugtniveauet og spar strøm
Vi anbefaler Ruskols egen hygrostat HTR til regulering af affugtningsanlæg i miljøer, hvor
temperaturen er konstant. Hygrostaten sikrer et tørt klima og er den mest økonomiske
løsning, når affugtning skal forhindre fugtskader.

Kontrol over fugtighed og forbrug
Hos Ruskol producerer vi vores egne klimastyringer til vores egne affugtningsanlæg.
En hygrostat er en god, økonomisk løsning, hvis man vil sikre et stabilt, tørt indeklima blandt
andet i boliger, på vandværker, i swimmingpools, tørrerum og depoter, hvor temperaturen
holdes på et stabilt niveau.

Spænding:

230V ± 10%

Frekvens:

50 HZ

Strømforbrug:

5 Watt.

Kontaktbelastning:

230 V - C 10 Amp.

Omgivelsestemperatur:

-30 ˚C - +70˚C

Indstillingsområde:

DP: -10 ˚C - 70˚C
RF: 0-100%

Hysterese:

3,5 min. start impuls
1,5 min. stop impuls

Mål H x B x D:

150 x 120 x 55 mm.

Følerenhed intern
(som på billedet herover)
Fugtområde:

0-100%RF

Temperaturområde:

-40 ˚C – 123 ˚C

Målenøjagtighed: T = ± 2%
RF = ± 1% RF
T = ± 1 ˚C
Mål H x B x D:

120 x 65 x 40 mm.

Multikabel
m/DIN-stik:

10 m. som standard

Hygrostaten indstilles til at starte og stoppe affugtningsanlægget i forhold til den
relative fugtighed (%RF) i rummet. Indstillingen foregår nemt på betjeningspanelet
og hygrostaten, og herefter vil fugtigheden i rummet holdes konstant.
Kontrollen af den relative luftfugtighed giver en stor besparelse
på de samlede antal driftstimer på affugtning og ventilation.
Ruskol hygrostat HTR fås både med intern og ekstern føler.
Ekstern føler

Specialister i fugt og skimmelsvamp
Ruskol har arbejdet med fugt i mere end 40 år, og vi producerer selv vores effektive affugtningsanlæg til salg eller udlejning.
Vi løser alle typer fugtopgaver i forbindelse med vandskader, permanent affugtning, fugtundersøgelser, skimmelsvamp, bygningsudtørring,
hjælp til bedre indeklima og lignende. Ingen opgave er for lille eller for stor. Se mere på www.ruskol.dk
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