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  QFA4160      QFA41..D   AQF4150 AQF3153 
   

 Symaro™  

 Senzori de cameră QFA41..
 pentru umiditate relativă și temperatură 

cu certificate de calibrare 
  

  
 Tensiune de alimentare 24 V c.a. / 13,5...35 V c.c. 
 Semnal de ieșire 0...10 V c.c./4…20 mA pentru umiditate relativă și temperatură 
 Precizie foarte mare de măsurare pe întreg domeniul de măsurare 
 Măsurare capacitivă a umidității 
 Funcție de test pentru testare în buclă 
 Domeniu de utilizare  40…70 °C / 0…100 % u. r.  

cu afișaj LCD  25…+70 °C / 0…100 % u. r. 

Utilizare 

Senzorul QFA41.. este utilizat în aplicații de ventilație și de condiționare a aerului cu: 
 Constanță și precizie foarte bune la măsurarea umidității relative și a temperaturii 

 Recalibrări și reajustări regulate ale senzorilor 

Exemple: 

 Spații de depozitare și de producție în industria hârtiei, textilă, farmaceutică, chimică, 
electronică, etc. 

 Laboratoare 
 Spitale 
 Centre de calculatoare 
 Sere 
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Tipuri 

Tip Domeniu măsurare     
temperatură 

Semnal ieșire   
temperatură 

Domeniu măsu-
rare umiditate 

Semnal ieșire    
umiditate 

Tensiune de    
alimentare 

Afișaj valoare 
măsurată 

QFA4160 0...50 °C / 40…+70 °C / 
35...35 °C 

activ, 0...10 V c.c. 0...100 % activ, 0...10 V c.c. 24 V c.a. sau  
13,5...35 V c.c. 

Nu 

QFA4160D 0...50 °C / 40…+70 °C / 
35...35 °C 

activ, 0...10 V c.c. 0...100 % activ, 0...10 V c.c. 24 V c.a. sau 
13,5...35 V c.c. 

Da 

QFA4171 0...50 °C / 40…+70 °C / 
35...35 °C 

activ, 4…20 mA 0...100 % activ, 4…20 mA 13,5...35 V c.c. Nu 

QFA4171D 0...50 °C / 40…+70 °C / 
35...35 °C 

activ, 4…20 mA 0...100 % activ, 4…20 mA 13,5...35 V c.c. Da 

Comandă și livrare 

Când comandați produsul, menționați descrierea și tipul.  
Exemplu: senzor de cameră QFA4160 

Comandați separat setul de service AQF3153 listat la accesorii. 
Conectorul circular cu cuplă filetată este livrat demontat. 

Combinații de echipamente 

Toate sistemele și dispozitivele capabile să primească și să utilizeze semnalul de ieșire 
al senzorului de 0...10 V c.c. sau 4...20 mA. 
Când utilizați senzorii pentru selecție de minim sau de maxim, pentru mediere sau pen-
tru calcularea entalpiei, a diferenței de entalpie, a umidității absolute sau a punctului de 
rouă, recomandăm utilizarea convertorului de semnal SEZ220 (fișa tehnică N5146). 

Concept tehnic 

Senzorul determină umiditatea relativă din cameră prin elementul său senzitiv capacitiv 
a cărui capacitate variază în funcție de umiditatea relativă a aerului ambiental. 
Un circuit electronic convertește semnalul senzorului într-un semnal continuu de    
0...10 V c.c. sau 4…20 mA, corespunzând unei umidități relative de 0...100 %. 

Senzorul determină temperatura din cameră prin elementul său senzitiv a cărui rezis-
tență electrică variază în funcție de temperatură. Această variație este convertită într-un 
semnal activ de 0...10 V c.c. sau 4…20 mA, în funcție de tipul senzorului. Semnalul de 
ieșire corespunde unui domeniu de temperatură selectabil între 0… 50 °C,                    
–35…+35 °C, sau 40...70 °C. 

Semnal ieșire, terminaI I1 / I2 
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Construcție mecanică 

Senzorul de cameră este alcătuit dintr-o carcasă, o placă de circuit imprimat, terminale 
de conectare, un element de măsurare și un conector circular. Carcasa este alcătuită 
dintr-un soclu și un capac filetat demontabil. 
O garnitură din cauciuc este montată între soclu și capac pentru a îndeplini cerințele 
gradului de protecție IP 65. 
Circuitul de măsurare și elementele de selecție se află pe placa de circuit imprimat în 

interiorul capacului; terminalele de conectare se află pe soclu. Elementul de măsurare 
este înșurubat în carcasă. Elementul de măsurare are grad de protecție IP40. 
Elementele senzitive sunt amplasate la capătul elementului de măsurare, protejate de 
un capac filtrant. 
Intrarea cablurilor se face prin conectorul circular, care este alcătuit dintr-o piesă de 
cuplare cu filet M16 și conector cu cuplă filetată. Piesa de cuplare este fixată de carca-
să și cablată intern. 
Senzorul este destinat montajului pe un perete. 

Tipurile QFA4160D și QFA4171D afișează valorile măsurate pe afișajul LCD.          
Următoarele valori măsurate sunt afișate alternativ la intervale de 5 s: 
 Temperatură: în °C sau °F 
 Umiditate: în % u.r. 

1 2 3

1 2 3

Range

5 V

10 V

5 V

0 V

10 V

5 V

0 V

5 V

U1 U2 I1 I2

20 mA

12 mA

4 mA

12 mA

12 mA

20 mA

12 mA

4 mA°F           °C

°F           °C

QFA41...D

Measuring range Test function active
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Elementele de selecție se află în interiorul capacului. Un element de selecție este alcă-
tuit din 6 pini și o punte. Este folosit pentru alegerea domeniului de măsurare a tempe-
raturii dorit și pentru activarea funcției de test. Tipurile cu afișaj LCD au un al doilea 
element de selecție cu 4 pini și o punte. 

Diferitele poziții ale punții au următoarele semnificații: 
 Pentru domeniul activ de măsurare a temperaturii: 

Puntea în poziția din stânga (R1) = 35...35 °C, 
Puntea în poziția din mijloc (R2) = 0...50 °C (setare de fabrică) 
Puntea în poziția din dreapta (R3) = 40...+70 °C 

 Pentru activarea funcției de testare:  
Puntea în poziție orizontală: Valorile disponibile la ieșirea de semnal sunt cele din 
tabelul “Test function active“. 

 Pentru afișarea temperaturii măsurate (QFA41..D) 
 - Puntea verticală în poziția din dreapta = °C (setare de fabrică) 

 - Puntea verticală în poziția din stânga = °F 
 Dacă senzorul de temperatură se defectează, la ieșirea de semnal U2 (I2) va fi apli-

cată o tensiune de 0 V (4 mA) după 60 de secunde, iar semnalul de umiditate de la 
ieșirea de semnal U1 (I1) va atinge 10 V (20 mA). 

 Dacă senzorul de umiditate se defectează, va fi aplicată o tensiune de 10 V (20 mA) 
la ieșirea de semnal U1 (I1) după 60 de secunde, iar semnalul de temperatură va 

rămâne activ. 

 

 

Afișarea valorii          

măsurate 

Elemente de selecție 

Funcționare              
defectuoasă 
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Senzorii și elementele de măsurare înlocuibile AQF4150 sunt numerotate, înregistrate 
și calibrate înainte de livrare. Certificatele de calibrare sunt livrate împreună cu senzorii. 

Setul de service conține trei elemente de măsurare fără element senzitiv. Fiecare ele-
ment transmite unității de bază o valoare predefinită pentru temperatură și umiditate: 
 85 % u.r., 40 °C 
 50 % u.r., 23 °C 
 20 % u.r., 5 °C 
Valorile fixe sunt disponibile la ieșirile de semnal. Elementele de măsurare pot fi schim-
bate în timpul funcționării. 
Setul de service permite un test de funcționare în buclă ușor și rapid, recomandat de 
Vertical Market Pharma și oferit de propriul serviciu de calibrare în diferite țări. 
 

Accesorii  

Descriere Tip 

Element de măsurare certificat (înlocuibil) AQF4150 

Set de service (pentru test în buclă) AQF3153 

Capac filtrant (piesă de schimb) AQF3101 

3 m de cablu pentru măsurare la distanță AQY2010 

Note de proiectare 

Pentru alimentarea senzorului este necesar un transformator de joasă tensiune (SELV) 
cu înfășurări separate pentru utilizare permanentă. Trebuie respectate toate reglemen-

tările de siguranță în vigoare la dimensionarea și protecția transformatorului. 
La dimensionarea transformatorului trebuie luat în considerare consumul senzorului. 
Pentru conectarea electrică a senzorului, consultați fișa tehnică a echipamentelor îm-
preună cu care este utilizat senzorul.  
Trebuie ținut seama de lungimile maxim admisibile pentru cabluri. 

La pozarea cablurilor trebuie ținut seama că interferențele electrice sunt cu atât mai 
mari cu cât crește lungimea pe care cablurile sunt pozate în paralel și cu cât distanța 
dintre ele este mai mică. Utilizați cabluri ecranate în medii cu probleme EMC. 
Pentru circuitele de alimentare secundare și pentru circuitele de semnal sunt necesare 
perechi de cabluri torsadate. 

Terminalele G1() și I1 () pentru ieșirea de umiditate trebuie întotdeauna alimentate, 
chiar dacă sunt folosite doar terminalele G2() și I2() pentru ieșirea de temperatură! 

Certificate de calibrare 

Set de service 
AQF3153 

Pozarea și alegerea 
cablurilor  
 

Notă pentru QFA4171(D) 
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Note de montaj 

Pe un perete interior (nu exterior!) al camerei controlate; nu în nișe, în spatele draperii-
lor, deasupra sau aproape de surse de căldură sau rafturi, nu pe pereți în spatele căro-
ra se află un coș de evacuare gaze arse. 
Senzorul nu trebuie expus fasciculelor de lumină sau radiației solare directe. 

Instalați senzorul într-un spațiu ocupat la circa 1,5 m deasupra podelei și la cel puțin  
50 cm de peretele învecinat. 
 Garnitura dintre soclu și capac nu trebuie scoasă, altfel gradul de protecție IP 65 nu 

va mai fi asigurat. 
 Elementele senzitive din elementele de măsurare sunt sensibile la șocuri și impact. 

Evitați orice șoc sau impact în timpul montajului. 

QFA4160 nu trebuie montat cu elementul de măsurare orientat în sus. 

Instrucțiunile de montaj sunt tipărite pe interiorul cutiei de ambalaj. 

Note de punere în funcțiune 

Înainte de alimentarea cu energie electrică, verificați cablarea. 
Alegeți pe senzor domeniul de măsurare a temperaturii dorit. 
Cablarea și semnalele de ieșire pot fi verificate folosind funcția de test (vezi "Construc-
ție mecanică"). 

Nu recomandăm utilizarea voltmetrelor sau a ohmmetrelor conectate direct la elemen-
tul senzitiv. În cazul semnalelor de ieșire pasive simulate, nu pot fi făcute măsurătorile 
cu multimetre disponibile în comerț (curentul de măsurare este prea mic). 

Îndepărtare 

Aparatele sunt considerate dispozitive electronice ce pot fi îndepărtate conform 
Directivei Europene 2012/19/EU și nu pot fi îndepărtate ca reziduuri menajere. 

 Îndepărtați aparatul folosind modalitățile destinate acestui scop. 
 Respectați toate reglementările locale în vigoare aplicabile. 

Amplasare 

Atenție! 

Poziție de montaj 

Instrucțiuni de montaj 

 

 



6/8 

Siemens Senzori de cameră QFA41.. CE1N1859ro 
Building Technologies  2016-07-21 

Date tehnice 

Tensiune de alimentare 24 V c.a. 20 % sau 13,5...35 V c.c. (SELV) 

sau 

24 V c.a./c.c. clasă 2 (US) 

Frecvență 50/60 Hz at 24 V c.a. 

Protecție circuit alimentare extern  Siguranță fuzibilă de max. 10 A 

sau  
Întrerupător automat de max. 13 A 

Caracteristică B, C, D conform EN 60898  
sau 

Sursă de alimentare cu limitare de curent de 

max. 10 A 
Consum 1 VA 

Lungimi maxime permise pentru cabluri Vezi fișa tehnică a echipamentului care   
utilizează semnalul 

Domeniu de măsurare 0...100 % u.r. 

Precizie de măsurare la 23 °C și 24 V c.a./c.c. la 
0...100 % u.r. 

 
2 % u.r. 

Dependența de temperatură 0,05  % u.r./ °C 

Constantă de timp < 20 s 

Semnal ieșire, liniar (terminal U1) 0...10 V c.c.  0...100 % u.r., max. 1 mA 

Semnal ieșire, liniar (terminal I1) 
Sarcină 

4…20 mA  0...100 % u.r. 
vezi " Concept tehnic" 

Domeniu de măsurare 0...50 °C (R2 = setare de fabrică),  
35...35 °C (R1), 40...+70 °C (R3) 

Element senzitiv Pt 1000  

Precizie de măsurare pentru 24 V c.a./c.c. la 
   23 °C 
   15...35 °C 
35...+70 °C 

 
0,3 K 
0,6 K 
0,8 K 

Constantă de timp 8,5 min. (corelată cu debitul de aer și cu  
cuplajul de perete) 

Semnal ieșire, liniar (terminal U2) 0...10 V c.c.  0...50/35...35/40...+70 °C 
1 mA max. 

Semnal ieșire, liniar (terminal I2) 
Sarcină 

4..20 mA  0...50/35...35/40...+70 °C 
vezi "Concept tehnic" 

Clasă de protecție III conform EN 60730-1 

Grad de protecție al carcasei IP65 conform EN 60529,  
element măsurare IP40 

Conector cu cuplă filetată 
Terminale cu șurub pentru  
Intrare cabluri 

Lumberg RSC 4/9 
max. 0,75 mm2  
4…8 mm diametru 

Funcționare 
Condiții climatice 
 Temperatură (carcasă cu circuit electronic) 
  Afișaj LCD posibil de citit 
 Umiditate 
Condiții mecanice 

 
Clasă 4K2 conform IEC 60721-3-4 
40...70 °C 
25...70 °C 
0...100 % u.r. (cu condensare) 
Clasă 3M2 conform IEC 60721-3-3 

Transport conform 
Condiții climatice 
 Temperatură 
 Umiditate 
Condiții mecanice 

IEC 60721-3-2 
Clasă 2K3 
40...70 °C 
<95 % u.r. 
Clasă 2M2 

Sursă de alimentare 

Lungimi de cabluri pentru  
semnalul de măsurare 

Date funcționale 
"Senzor de umiditate" 

Date funcționale  
"Senzor de temperatură" 

Grad de protecție 

Conexiuni electrice 

Condiții de mediu 
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Soclu policarbonat, RAL 7001 (gri-argintiu) 

Capac carcasă policarbonat, RAL 7035 (gri deschis) 

Tijă măsurare policarbonat, RAL 7001 (gri-argintiu) 

Capac filtru policarbonat, RAL 7001 (gri-argintiu) 

Conector circular 
Conector cu cuplă filetată 
 Suport și corp contact 
 Piuliță striată și contact 
Piesă de cuplare 
 Suport contact  
 Carcasă și contact 

 
Lumberg RSC 4/9 
PA, negru 
CuZn, nichelat 
Lumberg RKFM 4/0.5 M 
TPU 
CuZn, nichelat 

Senzor (în întregime) fără silicon 

Ambalaj carton ondulat 

Standard produs EN 60730-1 

Automatizări electrice pentru uz domestic și 

similar 

Conformitate UE (CE) CE1T1859xx *) 

Conformitate RCM CE1T1961en_C1 *) 

UL UL 873, http://ul.com/database 

Declarația de mediu pentru produs CE1E1858*) conține date despre compatibilitatea cu mediul a con-
strucției produsului și evaluări (conformitate RoHS, compoziția materialelor, ambalaj, beneficii pentru 
mediu, îndepărtare). 

Inclusiv ambalajul 

 Fără afișaj LCD 

 Cu afișaj LCD 

 AQF3153 

 AQF4150 

 

0,196 kg 

0,221 kg 

0,066 kg 

0,050 kg 

 *) Documentele pot fi descărcate de pe http://siemens.com/bt/download. 

Materiale și culori 

Directive și standarde 

Compatibilitate cu mediul 

Masă 
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Terminale de conectare 

G0 U1 U2

G

18
58

G
01(r.h.)

(R1 = 35...35 °C /
R2 = 0...50 °C /
R3 = ...+70 °C)

 

G (4)

U2 (1)

G0 (3)

U1 (2)

4

3
1

2

1
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Vedere frontală: 
Conector montat, 
corp demontat 

G2

I1 I2

G1
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G
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(R1 = 35...35 °C /
R2 = 0...50 °C /
R3 = ...70 °C)
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G1 (4)

I2 (1)

I1 (3)

G2 (2)

4

3
1

2

 

Vedere frontală: 
Conector montat, 
corp demontat 

G, G0 Tensiune de alimentare 24 V c.a. (SELV) sau 13,5...35 V c.c. 

G1, G2 Tensiune de alimentare 13,5...35 V c.c. 

U1 Ieșire semnal 0...10 V c.c. pentru umiditate relativă 0...100 % 

U2 Ieșire semnal 0...10 V c.c. pentru domeniu temperatură 0...50 °C (R2 = setare de fabrică)  
 35...+35 °C (R1) sau 40…+70 °C (R3) 

I1 Ieșire semnal 4…20 mA pentru umiditate relativă 0...100 % 

I2 Ieșire semnal 4…20 mA pentru domeniu temperatură 0...50 °C (R2 = setare de fabrică)  
 35...+35 °C (R1) sau 40…+70 °C (R3) 

 

Notă pentru terminalele de conectare ale QFA4171(D): 
Terminalele G1() și I1 () pentru ieșirea de umiditate trebuie întotdeauna conectate la sursa de alimentare, 
chiar dacă este folosită doar ieșirea de temperatură G2 () și I2 ()! 

 

Dimensiuni 

80 39

57

10,5

ø 15

6
0

8
4

14,5

1
85

9M
0

1

62,8

41

AQF4150

 

Dimensiuni fără (cu) afișaj LCD 
Dimensiuni în mm 

QFA4160(D) 

QFA4171(D) 
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