
SICAKLIK / NEM - PH -  
EC - YA!MUR - RÜZGAR -  
PAR SENSÖRLER"

Q TANIM 
Ortam sıcaklı!ı ve nemini ölçen tümle"ik bir sensördür. Sensör 
E-SKM-#0 cihazına ba!lanır. Sensörden alınan sıcak ve nem ölçüm-
lerine göre serada ki pencerelerin, ısıtma ve so!utma sistemleri-
nin, sisleme sisteminin denetimi yapılır. E-SKM-#0 cihazına 4 adet 
E-RHT-0# sensörü ba!lanabilir.

Q TANIM 
pH, bir eriyi!in asitlik veya bazlık durumunu tanımlayan bir 
ölçü birimidir. Saf  suyun pH de!eri 7’dir. Bir eriyi!in pH de!eri 
0’a yakla"tıkça asitlik derecesi, #4’e yakla"tıkça bazlık derecesi 
artar. Gübreleme sistemlerinde bitkilere verilen eriyi!in pH ve  
EC de!erleri belirlenen kompozisyona ba!lıdır. pH sensörü ile 
gübreleme kontrol cihazının çıkı" hattındaki eriyi!in pH de!eri 
ölçülür, istenen ölçüm de!eri yakalanmıyorsa uyarı verilerek sistem 
durdurulur.

Q TANIM 
EC (Electrical Conductivity) bir eriyi!in elektriksel iletkenli!ini 
belirler. Saf  suyun EC de!eri 0’dır (yalıtkan). EC de!eri artarsa 
eriyik elektri!i daha kolay iletir. Gübreleme sistemlerinde bitkilere 
verilen eriyi!in pH ve EC de!erleri belirlenen kompozisyona ba!-
lıdır. EC sensörü ile gübreleme kontrol cihazının çıkı" hattındaki 
eriyi!in iletkenlik de!eri ölçülür, istenen ölçüm de!erine eri"ilemi-
yorsa uyarı verilerek sistem durdurulur.
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Q TANIM 
Ya!mur Sensörü seranın çatısına monte edilir. Ya!mur durumunu 
sezmek için tasarlanmı"tır.Sensör yüzeyi kuru iken gerilimli, ya"ken 
gerilimsizdir. Ya!mur durumu bir röle konta!ı ile alınıp E-A-20 sera 
kontrol cihazına sayısal giri" olarak uygulanır. Sera pencereleri cihaz 
üzerinden denetlenir.

Q TANIM 
Rüzgar hızı belirli bir de!eri a"ınca, seralarda pencereler açık ise 
hasar olu"abilir. Rüzgar sensörü, rüzgarla uyarılan burkulma esası-
na göre çalı"an ve tork de!eri ayarlanan bir de!eri a"ınca kontakla-
rı ile uyarı veren bir aygıttır. Rüzgar Sensörü seranın çatısına monte 
edilir. Sensör kontakları E-A-20 sera kontrol cihazına sayısal giri" 
olarak verilir. Sensörden “rüzgar hızlı” uyarısı alınınca seranın tüm 
pencereleri kapatılır. Konfigüre edilebilen bir süre boyunca “rüzgar 
hızlı” uyarısı alınmıyorsa pencerelerin normal denetimi ba"lar.

Q TANIM 
PAR (Photosynthetically Active Radiation) sensörü güne" ı"ı!ından 
alınan enerji miktarını ölçen bir sensördür. Güne" ı"ı!ı enerjisi 
bitkilerde fotosentez olayının olu"masını etkileyen parametreler-
den biridir. PAR sensörü yatay düzleme dik bir konumda seranın 
çatısına monte edilir. Elimko Sistemlerinde kullanılan bu sensör, 
güne" ı"ı!ı için kalibre edilmi"tir. Sensör uçları E-A-20 iklim kontrol 
cihazına analog giri" olarak verilir. Ölçüm de!eri sera perdesinin 
kontrolünde kullanılır.

Q TANIM 
E-CO2-0# CO2 Sensörü, oldukça zorlu uygulamalarda kullanılmak 
üzere tasarlanmı"tır. Çok noktalı bir karbondioksit ve sıcaklık fab-
rika ayarı sayesinde, tüm sıcaklık çalı"ma aralı!ı boyunca mükem-
mel karbondioksit ölçüm do!rulu!u sa!lar, bu nedenle E-CO2-0# 
açık havada bile monte edilebilir. Ölçülen de!ere göre, 0-5 / 0-#0 
V, 4-20 mA analog çıkı" imkânı bulunmaktadır. Besleme voltajı 24 
V AC veya #5-35 V DC olarak çalı"maktadır.


