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Przetworniki temperatury, wilgotności względnej i prędkości powietrza 
HD2903T, HD29V3T, HD2937T, HD29V37T, HD29V371T, HD29371T

 � Zakres pomiarowy prędkości: 0.05...20m/s
 � Zakres pomiarowy temperatury: -10...60°C
 � Zakres pomiarowy wilgotności: 0...100%RH
 � Wysoka dokładność 
 � Wyjścia analogowe: 4...20mA lub 0...10VDC
 � Zasilanie: 16...40VDC lub 12...24VAC
 � Wykonanie kanałowe lub z sondami na przewodzie

Opis
Przetworniki z serii HD2903T..., HD29V3T..., HD2937T..., HD29V37T..., 
HD29V371T... i HD29371T... służą do pomiaru prędkości powietrza w kli-
matyzacji i wentylacji (HVAC / BEMS) w przemyśle farmaceutycznym, 
muzeach, czystych pomieszczeniach, przewodach wentylacyjnych, prze-
myśle, zatłoczonych miejscach, barach szybkiej obsługi, widowniach, 
halach sportowych lub gospodarstwach rolnych. Czujniki w połączeniu 
z dokładną elektroniką gwarantują dokładne i niezawodne pomiary w 
długim okresie czasu. Dostępne są dwie wersje montażowe: wersja TO 
(kanałowa) i wersja TC (z sondą na przewodzie). Dla wersji TO dostęp-
ne są trzy różne długości sondy. Do montażu sondy w kanale można 
używać np. kołnierza montażowego HD9008.31, uniwersalnego uchwytu 
zaciskowego z gwintem 3/8” lub metalowego dławika kablowego PG16 
(∅10...14mm). W wersji TC, sonda wyposażona jest w przewód który 
może mieć długość 2, 5 lub 10m, sondy również dostępne są w trzech 
różnych długościach.

Dane techniczne

Zakres pomiarowy 
prędkości powietrza

0.05...1m/s
0.1...2m/s
0.20...10m/s
0.20...20m/s

Zakres pomiarowy może 
być przełączany za 
pomocą wewnętrznego 
przełącznika

Dokładność prędkości
0...1m/s
0...2m/s
0...10m/s
0...20m/s

±(0.1m/s+3% pomiaru)
±(0.15m/s+3% pomiaru)
±(0.5m/s+3% pomiaru)
±(0.7m/s+3% pomiaru)

Przy 50%RH i 1013hPa

Zakres pomiarowy 
temperatury

-10...+60°C HD2937, HD29V37, 
HD29371 i HD29V371Dokładność temperatury ±0.3°C

Zakres pomiarowy 
wilgotności względnej 0...100%RH

Dokładność wilgotności 
względnej (dla T=15...35°C)

±1.5% (10..90%RH)
±2.0% w pozostałym 
zakresie wilgotności

HD29371 i HD29V371

Dokładność wilgotności 
względnej (w pozostałym 
zakresie temperatury)

±(1.5%+1,5% wartości 
mierzonej)%RH HD29371 i HD29V371

Zakres wyjścia wilgotności 
względnej 0...100%RH

Sygnał wyjściowy
(w zależności od modelu)

4...20mA 
0...10VDC

RL < 500Ω 
RL > 10kΩ

Zasilanie 16...40VDC lub 12...24VAC±10%
Czas odpowiedzi 
(wybierany przełącznikiem)

0.2s
2.0s

szybki
wolny

Temperatura pracy 
Elektroniki
Sondy

0...+60°C 
-10...+80°C

Zakres kompensacji temp. 0...+80°C
Temperatura 
przechowywania -10...+70°C

Stopień ochrony elektroniki IP67
Warunki pracy czujnika Czyste powietrze, RH<80%
Wymiary obudowy 80x84x44mm bez sondy

Dostępne modele
Model Wyjście Mierzone parametry

4...20mA 0...10Vdc Prędkość Tempera-
tura

Wilgotność

HD2903T... X X
HD29V3T... X X
HD2937T... X X X
HD29V37T... X X X
HD29371T... X X X X
HD29V371T... X X X X

PG16

Ø 20
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Uwagi instalacyjne
• Okno pomiarowe czujnika (czujników) musi być zorientowane zgod-

nie z kierunkiem przepływu powietrza. Aby ułatwić prawidłowe usta-
wienie sondy np. w kanale, wzdłuż sondy została wygrawerowana 
skala, która wskazuje głębokość wprowadzenia czujnika w kanał. 
Aby odpowiednio zorientować czujnik z kierunkiem przepływu, pod-
czas wprowadzania sondy do kanału należy zwrócić uwagę, aby 
okno pomiarowe czujnika prędkości i linia ze skalą znajdowały się 
tej samej osi.

5

50mm

678910

• Do montażu sondy w przewodzie wentylacyjnym, rurze itp. można 
użyć np. kołnierza montażowego HD9008.31, metalowego dławika 
kablowego PG16 (∅10...14mm) lub uniwersalnego krócca montażo-
wego z gwintem 3/8”.

Kołnierz HD9008.31

D

H L

A

Metalowy dławik kablowy 
PG16
D=10...14mm
L=6.5mm
H=23mm
A=PG16

L

D D

Uniwersalny króciec monta-
żowy
D=14mm
L=35mm
A=3/8”

• Przetwornik jest fabrycznie skalibrowany i nie jest wymagana po-
nowna kalibracja.

• Wybierz zakres pomiaru prędkości powietrza za pomocą przełącz-
nika znajdującego się na płytce elektroniki, patrz poniższy rysunek:

Wyjście 0…1m/s 0…2m/s 0…10m/s 0…20m/s

Dip-switch
pozycja

• Przełącznik powinien zawsze znajdować się w jednym ze skrajnych 
powożeń.

• Za pomocą jumpera znajdującego się na płytce elektroniki wybierz  
czas odpowiedzi 0.2s (w pozycji FAST) lub 2s w (pozycji SLOW). 
Wybierz czas odpowiedzi SLOW w przypadku turbulencji, w prze-
ciwnym wypadku wybierz pozycję FAST.

65

18
.8

56
.3

Ø 6,
5

Kołnierz HD9008.31

Podłączenia elektryczne
Zasilanie
Zasilanie przyrządu zostało pokazane na poniższym schemacie elek-
trycznym: zaciski zasilania są oznaczone jako +VDC i GND.

Wyjście analogowe
W zależności od modelu, zaciski sygnałów wyjściowych oznaczone są 
następująco:

• Zaciski VEL i GND dla przetworników prędkości powietrza.
• Zaciski VEL i GND, Temp i GND dla przetworników temperatury 

i prędkości powietrza.
• Zaciski VEL i GND, Temp i GND, %RH i GND dla przetworników 

temperatury, wilgotności względnej i prędkości powietrza.

+Vdc VEL Temp %RHGND

VAC/VDC
Zasilanie

+

-
+ + +

- - -
Vout/Iout

Veloc.
Vout/Iout

Temp.
Vout/Iout

%RH

Wymiary sond:
Wersja TO (kanałowa)

HD2903TO... - HD29V3TO... 

L

HD2937TO... - HD29V37TO... 

HD29371TO... - HD29V371TO... 

Ø12mm

Ø12mm

Ø14mm Ø12mm
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Wersja TC (sonda na przewodzie)

HD2903TC... - HD29V3TC... 

L

HD2937TC... - HD29V37TC... 

HD29371TC... - HD29V371TC... 

Ø12mm

Ø12mm

Ø14mm Ø12mm

Sposób zamawiania 
HD2903T…: Aktywny przetwornik prędkości powietrza do kanałów wenty-

lacyjnych, wyjście 4…20mA. Sonda ze stali AISI304, średnica 
sondy 12mm, wersja kanałowa HD2903TO… z sondą pod-
łączoną bezpośrednio do elektroniki, wersja HD2903TC… z 
sondą na przewodzie. Zakres prędkości powietrza wybierany: 
0.05…1m/s, 0.1…2m/s, 0.20…10m/s, 0.20…20m/s. Napięcie 
zasilania 16...40VDC lub 12…24VAC. Temperatura pracy 
sondy -10...+80°C.

HD29V3T…: Aktywny przetwornik prędkości powietrza do kanałów wentyla-
cyjnych, wyjście 0...10VDC. Sonda ze stali AISI304, średnica 
sondy 12mm, wersja kanałowa HD2903TO… z sondą pod-
łączoną bezpośrednio do elektroniki, wersja HD2903TC… z 
sondą na przewodzie. Zakres prędkości powietrza wybierany: 
0.05…1m/s, 0.1…2m/s, 0.20…10m/s, 0.20…20m/s. Napięcie 
zasilania 16...40VDC lub 12…24VAC. Temperatura pracy 
sondy -10...+80°C.

HD29 3

Wyjście 0 Wyjście prądowe 4...20mA (bez oznaczenia)
V Wyjście napięciowe 0...10VDC

Parametr 3 Prędkość powietrza

Długość sondy

TO1 Wersja kanałowa L=150mm
TO2 Wersja kanałowa L=250mm
TO3 Wersja kanałowa L=350mm
TC1 Wersja z sondą na przewodzie L=145mm
TC2 Wersja z sondą na przewodzie L=245mm
TC3 Wersja z sondą na przewodzie L=345mm

Długość przewodu
2 Przewód sondy 2m
5 Przewód sondy 5m

10 Przewód sondy 10m

HD2937T…: Aktywny przetwornik prędkości powietrza i temperatury do 
kanałów wentylacyjnych, wyjścia 4…20mA. Sonda ze stali 
AISI304, średnica sondy 12mm, wersja kanałowa HD2937TO… 
z sondą podłączoną bezpośrednio do elektroniki, wersja 
HD2937TC… z sondą na przewodzie. Zakres prędkości 
powietrza wybierany: 0.05…1m/s, 0.1…2m/s, 0.20…10m/s, 
0.20…20m/s, zakres temperatury: -10...60°C. Napięcie zasi-
lania 16...40VDC lub 12…24VAC. Temperatura pracy sondy 
-10...+80°C.

HD29V37T…: Aktywny przetwornik prędkości powietrza i temperatury do 
kanałów wentylacyjnych, wyjście 0...10VDC. Sonda ze stali 
AISI304, średnica sondy 12mm, wersja kanałowa HD2937TO… 
z sondą podłączoną bezpośrednio do elektroniki, wersja 
HD2937TC… z sondą na przewodzie. Zakres prędkości 
powietrza wybierany: 0.05…1m/s, 0.1…2m/s, 0.20…10m/s, 
0.20…20m/s, zakres temperatury: -10...60°C. Napięcie zasi-
lania 16...40VDC lub 12…24VAC. Temperatura pracy sondy 
-10...+80°C.

HD29 37

Wyjście - Wyjście prądowe 4...20mA (bez oznaczenia)
V Wyjście napięciowe 0...10VDC

Parametry 37 Prędkość powietrza + temperatura

Długość sondy

TO1 Wersja kanałowa L=180mm
TO2 Wersja kanałowa L=275mm
TO3 Wersja kanałowa L=375mm
TC1 Wersja z sondą na przewodzie L=175mm
TC2 Wersja z sondą na przewodzie L=275mm
TC3 Wersja z sondą na przewodzie L=375mm

Długość przewodu
2 Przewód sondy 2m
5 Przewód sondy 5m

10 Przewód sondy 10m

84.0 mm

80
.0

 m
m

44.0 mm

65 mm

50
 m

m

Ø 3,4 mm

Ø 3,4 mm

HD29371T…: Aktywny przetwornik do pomiaru prędkości powietrza, wilgotno-
ści względnej i temperatury do kanałów wentylacyjnych, wyjścia 
4…20mA. Sonda ze stali AISI304, średnica sondy 14mm, wer-
sja kanałowa HD29371TO… z sondą podłączoną bezpośrednio 
do elektroniki, wersja HD29371TC… z sondą na przewodzie. 
Zakres prędkości powietrza wybierany: 0.05…1m/s, 0.1…2m/s, 
0.20…10m/s, 0.20…20m/s, zakres temperatury: -10...60°C, 
zakres wilgotności względnej: 0...100%RH. Napięcie zasila-
nia 16...40VDC lub 12…24VAC. Temperatura pracy sondy 
-10...+80°C.

HD29V371T…: Aktywny przetwornik do pomiaru prędkości powietrza, wilgotno-
ści względnej i temperatury do kanałów wentylacyjnych, wyjście 
0...10VDC. Sonda ze stali AISI304, średnica sondy 14mm, 
wersja kanałowa HD29371TO… z sondą podłączoną bezpo-
średnio do elektroniki, wersja HD29371TC… z sondą na prze-
wodzie. Zakres prędkości powietrza wybierany: 0.05…1m/s, 
0.1…2m/s, 0.20…10m/s, 0.20…20m/s, zakres temperatury: 
-10...60°C zakres wilgotności względnej: 0...100%RH. Napię-
cie zasilania 16...40VDC lub 12…24VAC. Temperatura pracy 
sondy -10...+80°C.

HD29 371

Wyjście – Wyjście prądowe 4...20mA (bez oznaczenia)
V Wyjście napięciowe 0...10VDC

Parametry 371 Prędkość powietrza + temperatura + wilgotność

Długość sondy

TO1 Wersja kanałowa L=215mm
TO2 Wersja kanałowa L=415mm
TO3 Wersja kanałowa L=565mm
TC1 Wersja z sondą na przewodzie L=215mm
TC2 Wersja z sondą na przewodzie L=415mm
TC3 Wersja z sondą na przewodzie L=570mm

Długość przewodu
2 Przewód sondy 2m
5 Przewód sondy 5m

10 Przewód sondy 10m
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