
HC-2
230 VAC

Digital hygrostat, HC-2, med
funktion för avfuktning och befuktning

Installation- och montageanvisning
[Dok. id: mi-292se_210310]
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Obs! 
Läs igenom hela instruktionen innan du påbörjar in-
stallation och programmering.

Användning
HC-2 är en mikroprocessorbaserad hygrostat för reg-
lering av avfuktare med tre inställbara gränsvärden.  
Aktuell relativ fukthalt mäts och indikeras i display 
med två tydliga röda ledsiffror. Inkopplat steg indikeras 
med två st röda lysdioder i fronten Hygrostaten har ett 
enkelt gränssnitt för programmering av gränsvärden.  
Alarm indikeras genom att displayen blinkar. Felaktig 
eller ej ansluten fuktgivare indikeras med streck [- -] 
och blinkande display.

Montage
HC-2 består av en huvudenhet med display, nätdel, 
reläer och mätelektronik samt en separat fuktsensor-
enhet med fast 3m anslutningskabel. Givaren kan 
beställas antingen som rumsgivare för väggmontage 
eller som kanalgivare med monteringsfl äns för kanal-
montage.

Anslutningar
HC-2 har två reläutgångar med potentialfria kontakter, 
för steg ett och steg två.

Gränsvärden
•  Inkoppling steg 1: När aktuell fukthalt överstiger 

programmerat värde i parameter P1  aktiveras relä 
1 och förbindelsen sluts mellan plint 3 och 4.
Urkoppling sker när aktuell fukthalt understiger vär-
det i parameter P1 minus urkopplingsdifferensen i 
parameter P2.

•  Inkoppling steg 2:  När aktuell fukthalt överstiger 
programmerat värde i parameter P3 aktiveras relä 
2 och förbindelsen sluts mellan plint 6 och 7. 
Urkoppling sker när aktuell fukthalt understiger vär-
det i parameter P3 minus urkopplingsdifferensen i 
parameter P4.

•  Alarm: Aktiveras när aktuell fukthalt överstiger 
gränsen programmerad i parameter P5.  Alarmet 
återställs när fukthalten har sjunkit 2 % RH under 
programmerad gräns. Denna differens är ej pro-
grammerbar.
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Programmering
Visa parameterlista
Håll PGM intryckt i ca 3 sekunder, displayen växlar då 
från att visa aktuell fukthalt till parameterlistans första 
parameter P0. Parameterlistan omfattar sex parame-
trar, varav den första P0 är aktuell programversion och 
inte går att förändra. Med hjälp av piltangenterna ▼▲ 
går det att bläddra mellan parametrarna P0…P6. 

Visa programmerat värde för parameter
Tryck på PGM för aktuell parameter, P0..P6, visar pro-
grammerat värde.

Ändring av programmerat värde
Ändring av programmerat värde inleds genom ett tryck 
på PGM varvid siffran för tiotal börjar blinka. Siffran 
justeras med piltangenterna ▼▲, tryck på PGM för att 
bekräfta ändringen. Nu börjar siffran för ental att blinka 
och kan ändras. När även entalssiffran har ändrats be-
kräftas programmeringen genom tryck på PGM. Efter 
detta svarar apparaten med att blinka tre gånger med 
det önskade värdet som en kvittens på utförd program-
mering.

Avsluta programmering
Innan sista siffran har bekräftas med PGM kan pågå-
ende programmering när som helst avbrytas genom 
att trycka på ESC. Efter programmering av ett värde 
sker återgång till parameterlistan genom att trycka på 
ESC.

Parameterlista
Par. nr. Parameter Område Förinställt
P0 Programversion 0,0 … 9,9 X.X

P1 Inkoppling Steg 1 3..99% RH 50

P2 Kopplingsdifferens. 
(urkoppling Steg 1)

1..50% RH 5

P3 Inkoppling Steg 2 3..99% RH 75

P4 Kopplingsdifferens. 
(urkoppling Steg 2)

1..50% RH 10

P5 Alarmgräns 
(högalarm)

3..99% RH 70

P6 Reläfunktion 0..2 0

Handkörning
Håll både PGM och ESC intryckta samtidigt i minst 3 
sekunder. Med hjälp av piltangenterna ▼▲ kan regu-
latorn stegas genom följande kombinationer:

1. Bägge stegen avstängda.

2. Enbart Steg 1 inkopplat.

3. Steg 1 + Steg 2 inkopplat.

Handkörningen tar inte hänsyn till inställda kopplings-
differenser.

Bortkoppling av handkörning
För att få HC-2 att återgå till driftläge kan bortkoppling 
av handkörning ske på två sätt:

1. Tryck på ESC i ca 0,5 s.

2. Om ingen tryckt på någon av tryckknapparna
 under 30 min. 

Reläfunktion parameter P6
Denna parameter ger möjlighet att välja hur reläkon-
takterna skall användas när de programmerade grän-
serna överskrids. 

Programmerat 
värde P6

Steg 1 Steg 2

0 Avfuktning Avfuktning

1 Befuktning Avfuktning

2 Befuktning Befuktning

Tekniska data
Display 2 st 7 segments 15 mm ledsiffror

(Aktuell fukthalt)
1 st röd ø3 mm lysdiod (Steg 1)
1 st röd ø3 mm lysdiod (Steg 2)

Matningsspänning 200 .. 240 VAC

Effektförbrukning 7,5 VA

Mätområde 0..99 % RH
0..2 % samt 100 % indikeras som 
fel, [--] med blinkande display.

Mätfel ± 2% RH

Antal steg 2 st, programmerbart 3 .. 99 % RH

Urkopplingsdifferens 2 st, en för varje steg, 
programmerbara 1 .. 50 % RH

Alarm 1 st högalarm, 3..99 % RH, måste 
alltid vara högre än inkoppling för 
steg 1

Utgångsrelä 2 st, 230 VAC 16A , cos ϕ = 1

Omgivningstemperatur -20 .. 55 ºC, ej kondenserande

Kapslingsgrad Styrenhet IP 44, 
Rumsgivare IP 44

Sensorskydd Sintrat plastfi lter

El-anslutning 1x 2,5 mm2 / terminal.
Åtdragningsmoment max 0,6 Nm

Kabelgenomföring 3x M16x1,5. 
Förskruvningar medföljer ej

Huvudenhet 
- BxHxD
- Vikt
- Lockskruvar åtdragning

101x101x60 mm
0,3 kg
1,2 Nm

Givare
- Vikt rumsgivare
- Vikt kanalgivare

0,155 kg
0,180 kg

Inkopplingsschema:



[mi-292se_210310] Page 3 of 4 

Lokal installation nära avfuktare
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Displayen är monterad i locket som fl yttas till fjärren-
heten och centralenhetens lock ersätts med ett blankt 
lock.

Fjärrmonterad displayenhet
Denna installation kräver tillbehör som inte ingår som 
standard. 


