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Przetworniki wilgotności, temperatury i punktu rosy HVAC4017T, HVAC40A17T, 
HVAC40V17T, HVAC40S17T i HVAC40R17T

 � Zakres wilgotności: 0...100%RH / -20...80°C
 � Dokładność: ±2.5%RH/±0,3°C
 � Wyjście analogowe: 4...20mA lub 0...10VDC
 � Wyjście cyfrowe: RS-485 (MODBUS RTU)
 � Wyjście przekaźnikowe: 3A, 250VAC
 � Zasilanie: 18...40VDC lub 24VAC
 � Wyświetlacz LCD (opcja)
 � Wersje: naścienna, kanałowa lub z sondą na przewodzie
 � Stopień ochrony IP65

Opis
Przetworniki z serii HVAC40…17T... przeznaczone są do pomiaru tem-
peratury, wilgotności względnej i punktu rosy. Seria przetworników 
HVAC40...T..., to wynik 40 letnich doświadczeń w budowie i sprzedaży 
przetworników wilgotności. Przetworniki z serii HVAC40…17T... są sta-
bilne, niezawodne, nie wymagają kalibracji i konserwacji oraz są łatwe 
w użyciu i montażu Przeznaczone są głównie do pomiarów w instalacjach 
wentylacji i klimatyzacji (HVAC), automatyce budynkowej, czystych po-
mieszczeniach, rolnictwie oraz instalacjach nawilżania powietrza. W za-
leżności od wersji przetworniki wilgotności mogą być wyposażone w wyj-
ście prądowe 4...20mA (HVAC4017T lub HD40A17T), napięciowe 0...10V 
(HVAC40V17T), przekaźnikowe (HVAC40R17T) lub wyjście cyfrowe RS-
485 z ModBus RTU (HVAC40S17T). Przetworniki z serii HVAC40…17T... 
są dostępne z sondą do montażu w kanale (HVAC40…17TO...), z sondą 
do montażu na ścianie (HVAC40…17TV…) lub sondą na przewodzie 
(HVAC40…17TC…). Opcjonalnie przetworniki mogą być wyposażone 
w wyświetlacz LCD (opcja „L”) pozwalający wyświetlać wartości mierzo-
ne w sposób ciągły lub w sekwencyjny.

Dane techniczne

Czujnik Cyfrowy czujnik wilgotności względnej i temperatury

Zakres pomiarowy • Wilgotność względna: 0…100%RH (zalecany 5…80%RH)
• Temperatura: -20…+80°C / -20…+80°C (Td)

Dokładność • Wilgotność: ±2.5%RH (5…80%RH) @ t = 15…35°C
• Temperatura: ±0.3°C @ t = -20…70°C / ±0.5°C

Rozdzielczość 0.1%RH / 0.1°C / 0.1°C Td
Stabilność długo-
terminowa

• Typowo < 0.25%RH/rok
• Max. 0.03°C/max

Czas odpowiedzi 10s (63% wartości końcowej dla prędkości przepływu 1m/s)

Wyjścia (w zależ-
ności na modelu)

• Aktywne analogowe: 0/4…20mA lub 0…10 VDC
• Pasywne analogowe: 4…20mA (2-przewodowe)
• Cyfrowe: RS485 (Modbus-RTU)
• Przekaźnikowe (SPDT): 3A/250VAC (3A/30VDC)

Zakres przetwa-
rzania

• RH: wyjście analogowe odpowiada zakresowi 0...100%
• Temperatura: wyjście analogowe może być konfigurowane 

przez użytkownika, standardowa zakres to -20...+80°C

Alarm

• Czerwona dioda LED (na przednim panelu), gdy wartość 
mierzona wyjdzie poza zakres pomiarowy (oprócz wersji 
z wyjściem przekaźnikowym)

• Dla wersji z wyjściem przekaźnikowym - czerwona dioda 
LED (na przednim panelu) + wewnętrzny brzęczyk (po 
przekroczeniu ustalonego progu)

Dokładność
• Wyjście analogowe aktywne: 24VAC ±10% lub 18…40VDC
• Wyjście analogowe pasywne i Modbus-RTU: 12…30VDC
• Wyjście przekaźnikowe: 24VAC ±10% lub 15…36VDC

Pobór prądu

• Wyjście analogowe aktywne: 20mA @24VDC i Iout=12mA
• Wyjście analogowe napięciowe: 4mA @24VDC
• Wyjście cyfrowe Modbus-RTU: 2mA @24VDC
• Wyjście przekaźnikowe: < 1W @24VDC

Połączenia elek-
tryczne

Blok zaciskami śrubowymi, max przekrój przewodu 1,5mm2 
oraz dławiki kablowe PG9

Połączenie z kom-
puterem

• Port szeregowy RS232: można podłączyć do portu USB za 
pomocą kabla CP27 (oprócz wersji Modbus)

• Port szeregowy RS485 (wersja ModBus): można podłączyć 
do portu USB za pomocą adaptera RS48

Warunki pracy 
czujnika

-20… + 80°C* (czujnik jest chroniony przed wodą i kurzem za 
pomocą filtra siatkowego)

Warunki pracy 
elektroniki -20…+60°C / 0…95%RH

Temperatura prze-
chowania -20… + 80°C

Stopień ochrony IP65 (elektroniki)
Wymiary obudowy 80 x 84 x 44mm
*) najlepsza dokładność w zakresie 20… 80%. Długotrwała praca poza tym zakresem, szczegól-
nie przy wysokiej wilgotności, może tymczasowo zwiększyć błąd i czas odpowiedzi czujnika.

Wymiary
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Sposób zamawiania
HVAC40 17 Przetwornik wilgotności i temperatury

Wyjście

– 0/4...20mA (bez oznaczenia)
A 4...20mA (2- przewodowo)
V 0...10VDC
S RS485 (MODBUS RTU)
R Przekaźnikowe (3A, 250VAC)

Wersja
TV Naścienna
TO Kanałowa

TC.2 Z sondą na przewodzie 2m

Wyświetlacz – Brak wyświetlacza LCD (bez ozn.)
L Wyświetlacz LCD (standard dla wersji R)

Akcesoria
RS48: Kabel komunikacyjny z konwerterem USB/RS485.
CP27: Kabel komunikacyjny z konwerterem USB/RS232.
HD75: Roztwór nasyconych soli do sprawdzania i kalibracji czujnika 

wilgotności w punkcie 75%RH.
HD33: Roztwór nasyconych soli do sprawdzania i kalibracji czujnika 

wilgotności w punkcie 33%RH.
HD9008.31: Kołnierz z dławikiem do montażu sondy w kanale.
PG16: Stalowy dławik AISI 304 do montażu sond w kanales.

http://acse.pl
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Przetworniki wilgotności, temperatury i punktu rosy HD4801T, HD4807T, 
HD4817T, HD4877T, HD4901T, HD4907T, HD4917T, HD4977T

 � Zakres wilgotności: 0...100%RH
 � Zakres temperatury: -20...80°C (-40...150°C)
 � Zakres punktu rosy: -20...80°C (-40...80°C)
 � Dokładność: ±1.5%RH/±0,3°C
 � Wyjście: 4...20mA lub 0...10VDC
 � Interfejs RS-485 (MODBUS RTU)
 � Zasilanie: 16...40VDC lub 24VAC
 � Wyświetlacz LCD (opcja)
 � Wersje: naścienna, kanałowa, z sondą na przewodzie lub do 

pomiaru sprężonego powietrza
 � Stopień ochrony IP66

Opis
Przetworniki z serii HD48…T... i HD49...T... przeznaczone są do po-
miaru temperatury, wilgotności względnej lub punktu rosy. Przetworniki 
wyposażone są w wyjścia analogowe lub wyjście RS-485 z protokołem 
komunikacyjnym MODBUS RTU. Przetworniki wyposażone w wyjścia 
analogowe umożliwiają przesyłanie sygnału do zewnętrznych urządzeń: 
np. wskaźników, regulatorów, rejestratorów lub innych urządzeń proce-
sowych. Modele z wyjściem RS-485 umożliwiają komunikację z PC lub 
PLC. Modele z serii HD48...T... to aktywne przetworniki, mogą być zasila-
nie zarówno napięciem stałym jak i zmiennym 24VAC. Przetworniki mogą 
być wyposażone w wyjście prądowe (4…20mA), napięciowe (0…10V) 
lub wyjście RS485 (zależnie od modelu). Modele z serii HD49...T... to 
pasywne przetworniki zasilane w pętli prądowej 4…20mA. Przetworniki 
HD48…T... i HD49...T... przeznaczone są do pomiaru temperatury i wil-
gotności względnej w instalacjach wentylacji i klimatyzacji (HVAC/BEMS) 
w przemyśle farmaceutycznym, muzeach, czystych pomieszczeniach, 
kanałach wentylacyjnych, stołówkach, audytoriach, salach gimnastycz-
nych, gospodarstwach rolnych, szklarniach, itp. Przetworniki HD48…T... 
i HD49...T... mierzą wilgotność względną za pomocą czujnika pojemno-
ściowego, który zapewnia dokładny i niezawodny pomiar długim okresie. 
Przetworniki z serii HD48…T... i HD49...T... dostępne są w dwóch zakre-
sach temperatury pracy sondy: standardowy –20…+80°C i rozszerzony 
-40…+150°C (dla wymagających aplikacji). Filtr ochronny ze stali nie-
rdzewnej 20μm zabezpiecza czujniki przed kurzem i drobnymi cząstkami 
(dostępne są różne filtry dla różnych aplikacji). Przetworniki są fabrycznie 
skalibrowane i nie wymagają kalibracji po zamontowaniu. Każda seria 
przetworników jest dostępna w czterech różnych wersjach z sondą do 
montażu w kanałach (HD48...TO..., HD49…TO…), z sondą do montażu 
na ścianie (HD48...TV..., HD49…TV…), sondą na przewodzie (HD48...
TC..., HD49…TC…), dostępne długości przewodu to 2, 5 lub 10m lub 
też z sondą do pomiaru wilgotności względnej i temperatury punktu rosy 
sprężonego powietrza w instalacjach przemysłowych (HD48...T480.1, 
HD49…T480.1). Sondy mogą być wykonane w dwu długościach 135mm 
lub 335mm. Montaż przetworników może się odbywać za pomocą np. 
kołnierza HD9008.31, uchwytu stożkowego 3/8” lub metalowego dławika 
PG16 (∅10…14mm). Opcjonalnie do przetworników dostępny jest 4-cy-
frowy wyświetlacz LCD (opcja „L”) pozwalający wyświetlać mierzone war-
tości w sposób ciągły lub w sekwencyjny.

Dane techniczne
Standardowy zakres Rozszerzony zakres

Wilgotność względna
Czujnik Czujnik pojemnościowy
Zakres pomiarowy 0…100%
Dokładność (w za-
kresie 15...30°C)

±1,5%RH (0…90%RH)
 ±2,0%RH (90…100%RH)

Dokładność (w po-
zostałym zakresie) ±(1,5+1,5% pomiaru)%RH

Powtarzalność 0.4%RH

Temperatura
Temperatura pracy -20…+80°C -40…+150°C
Zakres pomiarowy -20…+80°C -40…+150°C
Czujnik NTC10kΩ Pt100, klasa A

Dokładność ±0.3°C (0...+70°C)
±0.4°C (-20...0°C, +70...+80°C) ±0.3°C

Powtarzalność 0.05°C 0.05°C
Punkt rosy [DP]
Czujnik Wartość obliczana z wilgotności względnej i temperatury
Zakres pomiarowy -20…+80°C DP
Dokładność Patrz tabela poniżej
Powtarzalność 0.5°C D.P.
Wyjścia (zależne od modelu)

Prądowe 4…20mA, RL<500Ω, nieizolowane między sobą,
22mA poza zakresem pomiarowym

Napięciowe 0…10VDC, RL>10kΩ, nieizolowane między sobą, 
11VDC poza zakresem pomiarowym

Cyfrowe RS485 z protokołem MODBUS RTU
Napięcie zasilania i podłączenia

HD48…T... HD49…T...
Zasilanie 18…40VDC lub 24VAC ±10% 12…40VDC

Pobór prądu
Dla modeli z wyjściem 0...10V: 4mA@24V

Dla modeli z wyjściem 4...20mA: max 20mA@24V
Dla modeli z wyjściem RS485: 2mA@24V

Przyłącze elektry. Zaciski śrubowe, max 1,5mm2, dławik kablowy M16
Ogólna specyfikacja
Temperatura pracy -20...+60°C (elektroniki)
Temp. pracy sondy -20…+80°C -40…+150°C
Temp. pracy sondy -20…+60°C (T480.1 i T481.2)
Stopień ochrony IP66 (elektroniki)
Wymiary obudowy 80x84x44mm

Dostępne wersje przetworników
HD4807T… Temperatura 4…20mA (-20…+80°C), RL< 500Ω

22mA poza zakresem pomiarowym

HD4807ET… Temperatura 4…20mA (-40…+150°C), RL< 500Ω
22mA poza zakresem pomiarowym

HD48V07T… Temperatura 0…10VDC (-20…+80°C), RL > 10kΩ
11Vdc poza zakresem pomiarowym

HD48V07ET… Temperatura 0…10VDC (-40…+150°C), RL > 10kΩ
11VDC poza zakresem pomiarowym

HD48S07T…
HD48S07ET… Temperatura Tylko RS485 z protokołem MODBUS RTU

HD4907T… Temperatura 4…20mA (-20…+80°C), RL max = (Vcc-
12)/0.022, 22mA poza zakresem pomiarowym

HD4907ET… Temperatura 4…20mA (-40…+150°C), RL max = (Vcc-
12)/0.022, 22mA poza zakresem pomiarowym

HD4801T…
HD4801ET… Wilgotność 4…20mA (0...100%RH), RL < 500Ω

22mA poza zakresem pomiarowym
HD48V01T…
HD48V01ET… Wilgotność 0…10VDC(0...100%RH), RL > 10kΩ

11VDC poza zakresem pomiarowym
HD48S01T…
HD48S01ET… Wilgotność Tylko RS485 z protokołem MODBUS RTU

HD4901T…
HD4901ET… Wilgotność 4…20mA (-40…+150°C), RL max = (Vcc-

12)/0.022, 22mA poza zakresem pomiarowym

http://acse.pl
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HD4817T…
Wilgotność 4…20mA (0…100%RH), RL < 500Ω

22mA poza zakresem pomiarowym

Temperatura 4…20mA (-20…+80°C), RL< 500Ω
22mA poza zakresem pomiarowym

HD4817TV… 
Wilgotność 4…20mA (0…100%RH), RL < 500Ω

22mA poza zakresem pomiarowym

Temperatura 4…20mA (-20…+80°C), RL< 500Ω
22mA poza zakresem pomiarowym

HD4817ET…
Wilgotność 4…20mA (0…100%RH), RL < 500Ω

22mA poza zakresem pomiarowym

Temperatura 4…20mA (-40…+150°C), RL< 500Ω
22mA poza zakresem pomiarowym

HD48V17T…
Wilgotność 0…10Vdc (0…100%RH), RL > 10kΩ

11VDC poza zakresem pomiarowym

Temperatura 0…10Vdc (-20…+80°C), RL > 10kΩ
11Vdc poza zakresem pomiarowym

HD48V17ET…
Wilgotność 0…10Vdc (0…100%RH), RL > 10kΩ

11VDC poza zakresem pomiarowym

Temperatura 0…10Vdc (-40…+150°C), RL > 10kΩ
11Vdc poza zakresem pomiarowym

HD48S17T…
HD48S17ET…

Wilgotność Tylko RS485 z protokołem MODBUS RTUTemperatura

HD4917T…
Wilgotność 4…20mA (0…100%RH), RL max = (Vcc-

12)/0.022, 22mA poza zakresem pomiarowym

Temperatura 4…20mA (-20…80°C), RL max = (Vcc-
12)/0.022, 22mA poza zakresem pomiarowym

HD4917TV…
Wilgotność 4…20mA (0…100%RH), RL max = (Vcc-

12)/0.022; 22mA poza zakresem pomiarowym

Temperatura 4…20mA (-20…+80°C), RL max = (Vcc-
12)/0.022 22mA poza zakresem pomiarowym

HD4917ET…
Wilgotność 4…20mA (0…100%RH), RL max = (Vcc-

12)/0.022, 22mA poza zakresem pomiarowym

Temperatura 4…20mA (-40…150°C), RL max = (Vcc-
12)/0.022, 22mA poza zakresem pomiarowym

HD4877T…
Punkt rosy 4…20mA (-20…80°C DP), RL < 500Ω

22mA poza zakresem pomiarowym

Temperatura 4…20mA (-20…+80°C), RL< 500Ω
22mA poza zakresem pomiarowym

HD4877T480.1
Punkt rosy 4…20mA (-40…60°C DP), RL < 500Ω

22mA poza zakresem pomiarowym

Temperatura 4…20mA (-40…+60°C), RL< 500Ω
22mA poza zakresem pomiarowym

HD48V77T…
Punkt rosy 0…10Vdc (-20…+80°C DP), RL > 10kΩ

11Vdc poza zakresem pomiarowym

Temperatura 0…10Vdc (-20…+80°C), RL > 10kΩ
11Vdc poza zakresem pomiarowym

HD48V77T480.1
Punkt rosy 0…10Vdc (-40…+60°C DP), RL > 10kΩ

11Vdc poza zakresem pomiarowym

Temperatura 0…10Vdc (-40…+60°C), RL > 10kΩ
11Vdc poza zakresem pomiarowym

HD48S77T…
HD48S77ET…

Punkt rosy Tylko RS485 z protokołem MODBUS RTUTemperatura

HD4977T…
Punkt rosy 4…20mA (-20…80°C DP), RL max =(Vcc-

12)/0.022, 22mA poza zakresem pomiarowym

Temperatura 4…20mA (-20…80°C), RL max =(Vcc-
12)/0.022, 22mA poza zakresem pomiarowym

HD4977T480.1
Punkt rosy 4…20mA (-40…60°C DP), RL max =(Vcc-

12)/0.022, 22mA poza zakresem pomiarowym

Temperatura 4…20mA (-40…60°C), RL max =(Vcc-
12)/0.022, 22mA poza zakresem pomiarowym

Dokładność wyznaczania temperatury punktu rosy [DP]
DP °C

-20 -10 0 10 20 30 40 60 80

Te
m

pe
ra

tu
ra

 °C

-20 ≤±1
-10 ≤±1 ≤±1
0 ≤±1 ≤±1 ≤±1 LIMIT DP

10 ≤±3 ≤±1 ≤±1 ≤±1
20 ≤±4 ≤±2 ≤±1 ≤±1 ≤±1
30 ≤±3 ≤±1.5 ≤±1 ≤±1 ≤±1
40 ≤±2 ≤±1 ≤±1 ≤±1
60 NIE OKREŚLONA ≤±5 ≤±2.5 ≤±2 ≤±1 ≤±1
80 ≤±4 ≤±2 ≤±1 ≤±1

Np. w temperaturze 20°C punkt rosy 0°C jest mierzony z dokładnością 
lepszą od 1°C DP.

Uwagi montażowe
Do montażu sondy w kanale wentylacyjnym, rurze, itp. użyj np. kołnierza 
HD9008.31, metalowego dławika PG16 (∅10…14mm) lub uniwersalne-
go uchwytu stożkowego 3/8”.

Podłączenie elektryczne
Przetworniki z serii HD48...T... z wyjściem analogowym
Podłącz zasilanie przyrządu zgodnie z poniższym schematem połączeń. 
Zaciski zasilania są oznaczone jako +Vcc i GND.

W zależności od modelu, sygnał wyjściowy jest dostępny pomiędzy za-
ciskami:
• Ta i AGND dla przetworników z serii HD4807T... i HD48V07T...
• RH% i AGND dla przetworników z serii HD4801T... i HD48V01T...
• RH% i AGND, Ta i AGND dla przetworników z serii HD4817T... 

i HD48V17T...
• DP i AGND, Ta i AGND dla przetworników z serii HD4877T... 

i D48V77T...

+Vcc

+Vcc +Vcc

+Vcc

R.H. Temp. DP Temp.

R.H. Temp.

Zasilanie
VAC/DC

Zasilanie
VAC/DC

Zasilanie
VAC/DC

Zasilanie
VAC/DC

Przetworniki z wyjściem RS485 (MODBUS RTU)
Podłącz przetworniki zgodnie z poniższym rysunkiem. Zaciski zasilania 
są oznaczone jako +Vcc i GND.

+Vcc

Zasilanie
VAC/DC

Dzięki interfejsowi RS485 możliwe jest połączenie przetworników wilgot-
ności w sieć od 1 do max 247 urządzeń za pomocą ekranowanej skrętki.

1 2 3 4 5

6 7 8 9

RS232C
RS232C / RS485

+5Vdc

GND

ID = 1 ID = 2

220Ω 220Ω

Ekran EkranLmax = 1200m

390Ω

390Ω

D1

D0

D0 D0D1 D1

Lmax = 5m (USB)

USB / RS485

Lmax = 15m (RS232C)

GND GND

RS 485 RS 485
GND GND+Vcc +Vcc+ +- -

+ +

Terminator
linii

Konwerter RS232C/RS485 lub USB/RS485

Terminator
linii

Linia komunikacyjna musi być zamknięta z dwóch stron sieci. Aby za-
pewnić polaryzację linii podczas okresu braku transmisji podłącz rezystor 
terminujący pomiędzy linie sygnału. Jeżeli ma być podłączone więcej 
urządzeń niż 32 przetworników użyj repeatera sygnału (aby podłączyć 
następną grupę urządzeń). Linia sygnałowa musi być zamknięta z obu 
końców każdego bloku urządzeń. Przetworniki posiadają wbudowany re-
zystor terminujący, który może być włączony lub odłączony za pomocą 
mikroprzełącznika znajdującego się obok bloku zacisków. Jeżeli przyrząd 
jest ostatni lub pierwszy w grupie włącz rezystor terminujący poprzez 
umieszczenie zworki w pozycji “RT” i “240Ohm”. Jeżeli przyrząd nie jest 
ostatnim w grupie odłącz rezystor terminujący poprzez umieszczenie 
zworki pomiędzy w pozycji “RT” na “OPEN”.

GND
RS 485

GND+Vcc + -
1 2 3 4 5

OUTPUT

OPEN

RT

240 ohm N=0

N=

ADDRESS

Włączony terminator sieci

GND
RS 485

GND+Vcc + -
1 2 3 4 5

OUTPUT

OPEN

RT

240 ohm N=0

N=

ADDRESS

Odłączony terminator sieci

Tryb 
MODBUS

Tryb 
MODBUS

Ekran przewodu powinien być podłączony z obu końców linii komunika-
cyjnej.
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Przewód komunikacyjny powinien mieć następujące parametry:
• Impedancja: 120Ohm
• Pojemność: < 50pF/m
• Rezystancja: < 100Ohm/km
• Przekrój: min. 0,22mm2 (AWG24)

Długość przewodu zależy od prędkości transmisji i parametrów przewo-
du. Standardowo maksymalna długość przewodu wynosi 1200m. Linia 
komunikacyjna musi być oddalona od jakichkolwiek linii wysokiego na-
pięcia, aby zapobiec interferencji. Aby podłączyć urządzenie do PC na-
leży użyć konwertera RS232/RS485 lub USB/RS485. Obsługa protokołu 
MODBUS-RTU jest możliwa, gdy zworka „ADDRESS” jest w położeniu 
pomiędzy “ADDRESS” i “N=”. Każdy przetwornik w sieci jest identyfiko-
wany przez indywidualny adres. Przetworniki mające taki sam adres 
nie będą widoczne w sieci. Adres musi być ustawiony przed włącze-
niem przetwornika do sieci. Aby ustawić adres przyrządu użyj do tego 
celu zestawu HD48STCAL. Zestaw zawiera przewód RS48 z wbudowa-
nym konwerterem USB/RS485 i CD-ROM z oprogramowaniem dla Win-
dows®. Aby skonfigurować przyrząd konieczne jest przyłączenie zworki 
„ADDRESS” w położenie pomiędzy “ADDRESS” i “N=0”. Po zakończeniu 
konfiguracji przełącz zworkę ponownie pomiędzy “ADDRESS” i “N=”.

Rejestry Modbus
Adres Opis Format

0 Temperatura w °C (x10) 16 bit
1 Temperatura w °F (x10) 16 bit
2 Wilgotność względna w %RH (x10) 16 bit
3 Punkt rosy w °C (x10) 16 bit
4 Punkt rosy w °F (x10) 16 bit

5

Rejestr statusu:
bit 0=1 - błąd pomiaru temperatury
bit 1=1 - błąd pomiaru wilgotności względnej
bit 2=1 - błąd obliczenia temperatury punktu rosy
bit 3=1 - błąd konfiguracji

16 bit

Przetworniki z serii HD49...T...
Podłącz zasilanie przetwornika zgodnie z poniższym schematem, mak-
symalna rezystancja obciążenia możliwa do podłączenia dla każdego 
wyjścia 4…20mA zależy od napięcia zasilania Vcc i może być obliczona 
zgodnie z następującym wzorem: 

RL max = (Vcc-12)/0.022V, np. dla Vcc=24VDC, max rezystancja wynosi 
RL max  =545Ohm.

Kalibracja sondy wilgotności względnej
Przetworniki wilgotności HD48...T... i HD49...T... są fabrycznie skalibrowa-
ne i gotowe do pracy. Jeżeli jest konieczne można dokonać kalibracji czuj-
nika wilgotności przy użyciu nasyconych roztworów soli HD75 (75%RH 
nasycenia) i HD33 (33%RH nasycenia) oraz komputera PC. Dla modeli 
z wyjściem analogowym użyj zestawu HD48TCAL. Zestaw zawiera kabel  
CP27 z wbudowanym konwerterem USB/RS232 do komunikacji pomię-
dzy przetwornikiem, a komputerem PC i CD-ROM z oprogramowaniem 
dla Windows, które przeprowadzi użytkownika przez procedurę kalibra-
cji. Dla przetworników z wyjściem RS485, użyj zestawu HD48STCAL. 
Zestaw zawiera kabel RS48 z wbudowanym konwerterem USB/RS485 
i CD-ROM z oprogramowaniem dla Windows. Aby skalibrować przetwor-
nik konieczne jest przyłączenie zworki „ADDRESS” w pozycje pomiędzy 
znaki “ADDRESS” i “N=0”, aby wybrać tryb konfiguracji. Po zakończeniu 
kalibracji, przełącz zworkę ponownie pomiędzy znaki “ADDRESS” i “N=”.

GND
RS 485

GND+Vcc + -
1 2 3 4 5

OUTPUT

OPEN

RT

240 ohm N=0

N=

ADDRESS

Tryb konfiguracji przetwornika

Wymiary obudowy przetwornika

∅

∅

Wymiary sond przetwornika:
Przetworniki w wersji TO (wersja kanałowa)

TO1 L = 135mm
TO2 L = 335mm

∅14mm

Przetworniki w wersji TV (wersja naścienna)

44mm 84mm

80
m

m
92

m
m
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Przetworniki w wersji TC (wersja z sondą na przewodzie)

TC1 L = 135mm
TC2 L = 335mm

44mm 84mm

80
.0

m
m

~20mm

∅14mm

Sonda do pomiaru punktu rosy sprężonego powietrza T480.1
Zakres pomiarowy -40...60°C, -40...60°C DP
Max ciśnienie pracy 0...16bar
Materiał sondy Stal nierdzewna AISI304
Przyłącze procesowe Szybozłączka pneumatyczna G1/4”
Przyłącze elektryczne Przewód 2m

Hex 24

126 5430

16
39

Sonda do pomiaru wilgotności sprężonego powietrza T481.2
Zakres pomiarowy -40...60°C, 0...100%RH
Max ciśnienie pracy -1...16bar
Materiał sondy Stal nierdzewna AISI304
Filtr Filtr spiekany 15μm ze stali nierdzewnej AISI316
Przyłącze procesowe Gwint G1/2”
Przyłącze elektryczne Przewód 2m

54100

∅28

∅
14

G1/2” Hex 24

Sposób zamawiania
HD48 Przetwornik aktywny
HD49 Przetwornik pasywny (zasilany z pętli)

Wyjście
– 4...20mA (bez oznaczenia)
V 0...10VDC
S RS485 (MODBUS RTU)

Wersja 

01 Wilgotność względna
07 Temperatura
17 Wilgotność względna i temperatura
77 Punkt rosy i temperatura *)

Zakres tempe-
ratury

– Standardowy zakres -20...80°C (bez ozn.)
E Rozszerzony zakres -40...150°C

Typ sondy

TO1 Sonda kanałowa L=135mm
TO2 Sonda kanałowa L=335mm
TC1 Sonda kablowa L=135mm
TC2 Sonda kablowa L=335mm
TV Wersja naścienna *)

T480.1 Sonda do pomiaru sprężonego powietrza
T481.2 Sonda do pomiaru sprężonego powietrza

Długość przewodu
(tylko sondy kablowe TC)

2 Długość przewodu 2m
5 Długość przewodu 5m

10 Długość przewodu 10m

Wyświetlacz – Brak wyświetlacza LCD (bez ozn.)
L Wyświetlacz LCD

*) Pomiar punktu rosy niedostępny dla wersji naściennej przetwornika

Przykładowe wersje przetworników
HD4801TV: Aktywny przetwornik wilgotności względnej do montaży na 

ścianie. Zakres pomiaru wilgotności względnej 0...100%RH. 
Wyjście analogowe 4…20mA (0...100%RH). Zakres pracy 
sondy -20...+80°C. Napięcie zasilania 16...40VDC lub 24VAC.

HD4917TO1: Pasywny przetwornik (pętla prądowa) temperatury i wilgotności 
względnej do montażu kanałowego. Sonda stalowa AISI304, 
średnica sondy ∅14mm, długość 135mm. Zakres wilgotno-
ści względnej 0...100%RH, zakres temperatury -20...+80°C. 
Wyjścia analogowe 4…20mA (0...100%RH) dla RH i 4...20mA 
(-20...+80°C) dla temperatury. Zakres pracy sondy -20...+80°C. 
Napięcie zasilania 12...40VDC.

HD4817TC25L: Aktywny przetwornik temperatury i wilgotności względnej 
z wyświetlaczem LCD. Sonda stalowa AISI304, średnica sondy 
∅14mm, długość sondy 335mm, podłączona do elektroniki za 
pomocą przewodu o długości 5m. Zakres wilgotności względnej 
0...100%RH, zakres temperatury -20...+80°C. Wyjścia analogo-
we 4…20mA (0...100%RH) dla RH i 4...20mA (-20...+80°C) dla 
temperatury. Zakres pracy sondy -20...+80°C. Zapięcie zasilania 
16...40VDC lub 24VAC.

HD48V17ETC25: Aktywny przetwornik temperatury i wilgotności względnej 
z rozszerzonym zakresem temperatury. Sonda stalowa 
AISI304, średnica sondy ∅14mm, długość sondy 335mm, 
podłączona do elektroniki za pomocą przewodu o długości 5m. 
Zakres wilgotności względnej 0...100%RH, zakres temperatury 
-40...+150°C. Wyjścia analogowe 0…10V (0...100%RH) dla RH 
i 0...10V (-40...+150°C) dla temperatury. Zakres pracy sondy 
-40...+150°C. Napięcie zasilania 16...40VDC lub 24VAC.

HD48S17TC25L: Aktywny przetwornik temperatury i wilgotności względnej z wy-
świetlaczem LCD. Sonda stalowa AISI 304, średnica sondy 
∅14mm, długość sondy 335mm, podłączona do elektroniki za 
pomocą przewodu o długości 5m. Zakres wilgotności względnej 
0...100%RH, zakres temperatury -20...+80°C. Wyjście tylko 
RS485 (MODBUS RTU). Zakres pracy sondy -20...+80°C. 
Napięcie zasilania 16...40VDC lub 24VAC.

HD4917T481.2: Pasywny przetwornik (pętla prądowa) temperatury i wilgotności 
względnej do pomiaru sprężonego powietrza w rurociągu. Sonda 
ze stali AISI304, średnica sondy ∅14mm, przyłącze procesowe 
G1/2”, przewód 2m. Zakres wilgotności względnej 0...100%RH, 
zakres temperatury -40...+80°C. Wyjścia analogowe 4…20mA 
(0...100%RH) dla RH i 4...20mA (-40...+80°C) dla temperatury. 
Zakres pracy sondy -40...+60°C. Napięcie zasilania 12...40VDC.

HD4817T481.2L: Aktywny przetwornik temperatury i wilgotności względnej z wy-
świetlaczem LCD do pomiaru sprężonego powietrza w rurociągu. 
Sonda ze stali AISI304, średnica sondy ∅14mm, przyłącze 
procesowe G1/2”, przewód 2m. Zakres wilgotności względnej 
0...100%RH, zakres temperatury -40...+80°C.  Wyjścia analogo-
we 4…20mA (0...100%RH) dla RH i 4...20mA (-40...+80°C) dla 
temperatury. Zakres pracy sondy -20...+60°C. Zapięcie zasilania 
16...40VDC lub 24VAC.

HD4877TO1: Aktywny przetwornik temperatury i punktu rosy do montażu 
kanałowego. Sonda stalowa AISI304, średnica sondy ∅14mm, 
długość 135mm. Zakres punktu rosy -20...+80°C DP, zakres tem-
peratury -20...+80°C. Wyjścia analogowe 4…20mA (-20...80°C 
DP) dla DP i 4...20mA (-20...+80°C) dla temperatury. Zakres pra-
cy sondy -20...+80°C. Napięcie zasilania 16...40VDC lub 24VAC.

HD4977TO2: Pasywny przetwornik (pętla prądowa) temperatury i punktu rosy 
do montażu kanałowego. Sonda stalowa AISI304, średnica son-
dy ∅14mm, długość 335mm. Zakres punktu rosy -20...+80°C DP, 
zakres temperatury -20...+80°C. Wyjścia analogowe 4…20mA 
(-20...+80°C DP) dla DP i 4...20mA (-20...+80°C) dla temperatury. 
Zakres pracy sondy -20...+80°C. Napięcie zasilania 12...40VDC..

HD4977T480.1: Pasywny przetwornik (pętla prądowa) temperatury i punktu rosy 
do pomiaru sprężonego powietrza. Sonda stalowa AISI304 ze 
szykozłączką 1/4”. Zakres pomiarowy punktu rosy -40...+60°C 
DP, zakres temperatury -40...+60°C. Wyjścia analogowe 
4…20mA (-40...+60°C DP) dla DP i dla temperatury. Zakres 
pracy sondy -40...+60°C. Max ciśnienie 16bar. Napięcie zasi-
lania 12...40VDC.

Akcesoria
RS48: Kabel komunikacyjny z konwerterem USB/RS485.
CP27: Kabel komunikacyjny z konwerterem USB/RS232 ze złączem 

COM AUX oraz USB.
HD75: Roztwór nasyconych soli do sprawdzania i kalibracji czujnika 

wilgotności w punkcie 75%RH.
HD33: Roztwór nasyconych soli do sprawdzania i kalibracji czujnika 

wilgotności w punkcie 33%RH.
HD9008.31: Kołnierz z dławikiem do montażu sond w kanale.
PG16: Stalowy dławik AISI 304 do montażu sond w kanale.
P6: Filtr spiekany 10μm ze stali nierdzewnej, max temperatura 

pracy: -40...180°C.
P7: Filtr PTFE 20μm, max temperatura pracy: -40...150°C.
P8: Filtr siatkowy 10μm ze stali nierdzewnej i POCAN, max tem-

peratura pracy: -40...120°C.
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Przetworniki wilgotności względnej i temperatury z wymiennymi sondami 
z modułem SICRAM HD2717T...

 � Zakres pomiarowy: 0...100%RH/-50...200°/ -50...100°C DP
 � Dokładność ±1,5%RH / ±0,25°C
 � Wyjścia analogowe: 2 x 0/4...20mA, 0/2...10VDC
 � Interfejs: RS232C i RS-485
 � Zasilanie: 24VAC/DC lub 90...240VAC
 � Wyjścia przekaźnikowe: 3 x 3A 250VAC (opcja)
 � Wyświetlacz LCD (opcja)
 � Wykonanie: naścienne, kanałowe lub z sondami na przewo-

dzie

Opis
Przetworniki z serii HD2717T... są przetwornikami temperatury i wilgot-
ności względnej. Główna cechą tych przyrządów jest wymienna son-
da. Sonda może być wymieniana przez użytkownika bez przerywania 
procesu (sonda może być kalibrowana lub naprawiona w późniejszym 
czasie). Przetworniki dostępne są w trzech różnych wersjach: z sondą 
kanałową (S.TO), naścienną (S.TV) lub na przewodzie o różnych dłu-
gościach (S.TC). Sondy S.TO i S.TV są wykonane ze stali nierdzewnej 
AISI304, natomiast sondy S.TC mogą być wykonane ze stali nierdzewnej 
AISI304 lub tworzywa POCAN. Do pomiaru wilgotności i punktu rosy w 
systemach lub przewodach sprężonego powietrza można zastosować 
sondy S.TC2.480.2 lub S.481.2. Sondy są fabrycznie skalibrowane i go-
towe do pracy, posiadają wewnętrzny moduł pamięci SICRAM2, w którym 
zapisane są dane kalibracji sondy, zapewniając wymienność sond. 
Przetworniki mogą mierzyć:

• Temperaturę (°C/°F)
• Wilgotność względną

oraz mogą wyliczać poniższe parametry:
• Punkt rosy
• Wilgotność absolutną
• Stosunek zmieszania

Wszystkie przetworniki posiadają dwa wyjścia prądowe lub napięciowe. 
Niektóre wersje przetworników posiadają dwa przekaźniki regulacyjne 
oraz jeden alarmowy (konfigurowane przez użytkownika). Przetworniki 
są wyposażone w wielostandardowy port RS232/RS485 oraz port po-
mocniczy RS232C. Interfejs RS485 umożliwia zarządzaniem więcej niż 
jednym urządzeniem w sieci. Przetworniki HD2717T... mogą być wyposa-
żone opcjonalnie w wyświetlacz LCD. Wyświetlacz wyświetla w pierwszej 
linii wilgotność względną lub wyliczany parametr, a w drugiej linii tem-
peraturę (°C/°F). Funkcja rejestracji (datalogger) pozwala na rejestrację 
mierzonych wielkości z wybraną częstotliwością. Ustawienia przetworni-
ka są zapisane w nieulotnej pamięci, zegar czasu rzeczywistego jest pod-
trzymywany przez baterię litową. Zasilanie przetwornika można wybierać 
podczas zamawiania, pomiędzy 24VAC/DC  90...240VAC.

Dostępne wersje przetworników i sond pomiarowych
Wyświetlacz przetwornika
HD2717Tx.0x Brak wyświetlacza
HD2717Tx.Dx Wyświetlacz LCD

Wyjścia przekaźnikowe przetwornika
HD2717Tx.x0 Brak wyjść przekaźnikowych

HD2717Tx.xR Dwa wyjścia regulacyjne: przekaźnikowe
Wyjście alarmowe: przekaźnikowe (normalnie rozwarte)

Wersja przetwornika

HD2717T.xx Przetwornik do współpracy z sondami S.TV (naściennymi) lub 
z sondami na przewodzie S.TC.

HD2717TO.xx Przetwornik do współpracy z sondami S.TO (kanałowymi).

Zintegrowane sondy z modułem SICRAM2 do przetworników HD2717T.xx
S.TV Sonda naścienna L=135mm
Sondy S.TC... mogą być ze stali nierdzewnej AISI304 lub tworzywa POCAN.
S.TC1.2 Sonda L=135mm z przewodem 2m (materiał AISI304)
S.TC1.2P Sonda L=135mm z przewodem 2m (materiał POCAN)
S.TC1.5 Sonda L=135mm z przewodem 5m (materiał AISI304)
S.TC1.5P Sonda L=135mm z przewodem 5m (materiał POCAN)
S.TC1.10 Sonda L=135mm z przewodem 10m (materiał AISI304)
S.TC1.10P Sonda L=135mm z przewodem 10m (materiał POCAN)
S.TC2.2 Sonda L=335mm z przewodem 2m (materiał AISI304)
S.TC2.2P Sonda L=335mm z przewodem 2m (materiał POCAN)
S.TC2.5 Sonda L=335mm z przewodem 5m (materiał AISI304)
S.TC2.5P Sonda L=335mm z przewodem 5m (materiał POCAN)
S.TC2.10 Sonda L=335mm z przewodem 10m (materiał AISI304)
S.TC2.10P Sonda L=335mm z przewodem 10m (materiał POCAN)

Zintegrowane sondy do pomiaru sprężonego powietrza do HD2717T.xx
S.TC2.480.2 Zakres pomiarowy: -40...60°C, -40...60°C DP

Przyłącze procesowe: szybkozłącze 1/4”
Max ciśnienie pracy: 0...16bar
Długość przewodu: 2m
Materiał sondy: stal nierdzewna AISI304

S.TC2.481.2 Zakres pomiarowy: -40...60°C, 0...100%RH
Przyłącze procesowe: gwint G1/2”
Max ciśnienie pracy: -1...16bar
Filtr: spiekany 15μm ze stali nierdzewnej
Długość przewodu: 2m
Materiał sondy: stal nierdzewna AISI304

Wersja z wyświetlaczem HD2717Tx.Dx Wersja bez wyświetlacza HD2717TO.xR Wersja z sondą kanałową S.TO2
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Zintegrowane sondy z modułem SICRAM2 do przyrządów HD2717TO.xx
S.TO1 Sonda kanałowa L=135mm
S.TO2 Sonda kanałowa L=335mm

1

6 7 8 9

2 3 4 5

Podłączenie przetworników z komputerem PC za pomocą RS232C

ID=0 ID=1

EkranKonwerter
RS232C/RS485

Zakończenie linii Zakończenie linii

RS232C
1 2 3 4 5

6 7 8 9

Lmax=15m
Lmax=1200m RS485

RS232C

Ekran

+ +GND GND

+5Vdc+5Vdc

390Ω 390Ω

220Ω

390Ω

390Ω

220Ω

Podłączenie przetworników z komputerem PC za pomocą RS485 
przy użyciu konwertera komunikacyjnego RS232C/RS485.
Linia komunikacyjna musi być zamknięta z obu stron sieci. Aby zapewnić 
polaryzację linii podczas braku transmisji podłącz rezystor terminujący 
pomiędzy linie sygnałowe. Jeżeli potrzebujesz podłączyć więcej niż 32 
przetworników użyj repeatera sygnału dla każdej grupy urządzeń. Na po-
czątku i końcu każdej grupy powinien być zastosowany terminator linii. 
Linia sygnałowa musi być zamknięta z obu końców każdej grupy urzą-
dzeń. Ekran przewodu musi być uziemiony z obu końców linii. Przewód 
powinien mieć następujące parametry:

• Impedancja: 120Ω
• Pojemność: <50pF/m
• Rezystancja: <100Ohm/km
• Przekrój: min. 0,22mm2 (AWG24)

Max długość linii zależy od prędkości transmisji i parametrów przewodu. 
Typowo max. długość linii wynosi 1200m. Linia transmisyjna musi być 
oddalona od jakichkolwiek linii wysokiego napięcia, aby zapobiec inter-
ferencji sygnału.

Blok zacisków podłączeniowych przetwornika

Dane techniczne przetwornika (@24VAC i 20°C)
Wejścia

Temperatura Czujnik Pt100 kl. 1/3 DIN
Temperatura pracy czujnika -50...+200°C (-58...+392°F)

Wilgotność

Wilgotność względna 0...100%RH

Temperatura pracy czujnika -50...+150°C
-50...+180°C (na zapytanie)

Punkt rosy DP -50...+100°C
Wilgotność absolutna 0...600g/m3

Stosunek zmieszania 0...2000g/kg suchego po-
wietrza

Temperatura termometru 
mokrego -50...+100°C

Dokładność wielko-
ści mierzonych

Temperatura ±0.25°C
Wilgotność względna 
(dla T=15...35°C)

±1,5%RH (0…90%RH)
±2,0% RH poza zakresem

Wilgotność względna 
(w pozostałym zakresie)

±(1,5+1,5% wartości mierzo-
nej)%RH

Dokładność wielko-
ści obliczanych Patrz poniższa tabela

Punktu rosy @20°C
±2°C DP (-40...20°C DP)
±1,5°C DP (20...0°C DP)
±1°C DP (0...20°C DP)

Czas odpowiedzi 3 min z filtrem siatkowym (przy 20°C i 0.5m/s)

Wyjścia

Komunikacyjne Typ RS232C i RS485
Prędkość transmisji 9600baud, 57600baud

Fizyczne wartości

Mierzone Temperatura i wilgotność 
względna

Obliczane

Punkt rosy, wilgotność abso-
lutna, stosunek zmieszania, 
temperatura termometru 
mokrego

Wyjścia analogowe

Ilość wyjść analogowych 2

Typy wyjść 4...20mA, 0...20mA
0...10VDC, 2...10VDC

Obciążenie rezystancyjne Prądowe: max 500Ω
Napięciowe: min. 100kΩ

Rozdzielczość 16 bitów
Dokładność wyjść ±0.05% f.s. @20°C
Wartość sygnału w przypad-
ku wystąpienia błędu

Idc=22mA
Vdc=11V

Wyjścia przekaźni-
kowe

Przekaźniki regulacyjne 2 x 3A/250VAC obc. rezyst. 
(przełączny)

Przekaźnik alarmowy 1 x 3A/250VAC obc.rezyst.
(normalnie rozwarty)

Przetwornik

Zasilanie Wersje 24VDC/AC, 50...60Hz
90...240VAC , 50...60Hz

Średni pobór mocy 3W

Rejestracja

Pojemność pamięci 9000 próbek w 256 sesjach
Typ pamięci Pamięć z nadpisywaniem

Rejestrowane parametry

Temperatura, wilgotność 
względna, punkt rosy, wil-
gotność absolutna, stosunek 
zmieszania, temperatura 
termometru mokrego, war-
tość wyjścia 1 i 2, status 
przekaźników 1, 2, 3.

Interwał rejestracji 1, 2, 5, 10, 20, 60s, 2 i 4min

Zegar Typ Zegar czasu rzeczywistego 
podtrzymywany baterią

Dokładność ±1min/miesiąc
Oprogramowanie DeltaLog12 dla systemów Windows®
Wyświetlacz LCD Podzielony na części

Warunki pracy 
elektroniki

Temperatura pracy -20...60°C
Wilgotność względna 0...90%RH (bez kondensacji)
Ciśnienie statyczne czujnika Max 12bar
Temperatura przechow. -30...80°C

Obudowa

LxHxW 143 x 154 x 61mm
Waga 600g
Materiał ABS
Stopień ochronny IP65 (elektroniki)

Sonda do pomiaru sprężonego powietrza S.TC.480.2 / S.TC.481.2
Temperatura Zakres temperatury -40...60°C
Wilgotność Zakres punktu rosy -40...60°CDP / 0...100%RH

Warunki pracy
Temperatura pracy -40...60°C

Max ciśnienie pracy 0...16bar
-1...16bar (S.TC.481.2)

Dokładność parametrów obliczanych
Dokładność parametrów obliczanych zależy od dokładności kalibracji 
toru wilgotności względnej i temperatury. 

Dokładność obliczania punktu rosy (DP)
Wilgotność względna (%)

10 30 50 70 90 100

Te
mp

er
atu

ra
 

(°C
)

-20 0.92 0.49 0.30 0.22 --- ---
0 1.05 0.56 0.35 0.25 0.20 0.18

20 1.18 0.75 0.45 0.34 0.27 0.23
50 1.27 0.88 0.56 0.42 0.33 0.30

100 1.30 1.17 0.76 0.58 0.47 0.42
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Dokładność obliczania wilgotności absolutnej (g/m3)
Wilgotność względna (%)

10 30 50 70 90 100

Te
mp

er
atu

ra
 

(°C
)

-20 0.015 0.020 0.025 0.030 --- ---
0 0.08 0.10 0.11 0.13 0.14 0.15

20 0.28 0.33 0.40 0.44 0.50 0.55
50 1.36 1.56 1.74 1.92 2.13 2.19

100 9.37 10.2 11.3 12.3 13.2 13.5

Dokładność obliczania stosunku zmieszania (g/kg)
Wilgotność względna (%)

10 30 50 70 90 100

Te
mp

er
atu

ra
 

(°C
)

-20 0.014 0.017 0.020 0.024 --- ---
0 0.06 0.08 0.09 0.10 0.12 0.13

20 0.24 0.29 0.34 0.39 0.44 0.45
50 1.28 1.54 1.85 2.20 2.53 2.66

100 12.5 23.2 46.2 136.0 --- ---

Wymiary
Wersja HD2717Tx.xx naścienna S.TV i do sond na przewodzie S.TC

Wersja HD2717TO.xx z sondą kanałową S.TO

Ø14mm

13

Sposób zamawiania
HD2717 . /

Wersja T Naścienna i do sond na przewodzie (S.TV i S.TC)
TO Do sond kanałowych (S.TO)

Wyświetlacz – Brak wyświetlacza (bez oznaczenia)
D Wyświetlacz LCD

Wyjścia przekaźni-
kowe

– Bez wyjść przekaźnikowych (bez oznaczenia)
R Wyjścia przekaźnikowe

Zasilanie – Zasilanie 230VAC (bez oznaczenia)
24 Zasilanie 24VAC/DC

Przykłady zamawiania
HD2717T...: Przetwornik wilgotności względnej i temperatury. Dwa 

wyjścia analogowe 0/4...20mA lub 0/2...10V. Port komunika-
cyjny RS232C/RS485. Współpraca z wymiennymi sondami 
wyposażonymi w moduł SICRAM2 (w którym są przecho-
wywane dane kalibracji sondy). Napięcie zasilania 24VAC/
DC lub 90...240VAC. Komplet zawiera: przyrząd, oprogramo-
wanie DeltaLog12 i instrukcję obsługi (przetworniki bez wy-
świetlacza wyposażone są w kabel komunikacji szeregowej 
RS27). Napięcie zasilania, typ sondy i akcesoria powinny 
być wyspecyfikowane oddzielnie podczas zamawiania.

Modele do wersji naściennej (S.TV) i do sond na przewodzie (S.TC)
HD2717T.00: Przetwornik bez wyświetlacza i bez wyjść przekaźnikowych.
HD2717T.0R: Przetwornik bez wyświetlacza z dwoma konfigurowanymi 

wyjściami regulacyjnymi i jednym wyjściem alarmowym.
HD2717T.D0: Przetwornik z wyświetlaczem i bez wyjść przekaźnikowych.
HD2717T.DR: Przetwornik z wyświetlaczem z dwoma konfigurowanymi 

wyjściami regulacyjnymi i jednym wyjściem alarmowym.

Przetworniki do sond kanałowych (S.TO):
HD2717TO.00: Przetwornik bez wyświetlacza i bez wyjść przekaźnikowych.
HD2717TO.0R: Przetwornik bez wyświetlacza z dwoma konfigurowanymi 

wyjściami regulacyjnymi i jednym wyjściem alarmowym.
HD2717TO.D0: Przetwornik z wyświetlaczem i bez wyjść przekaźnikowych.
HD2717TO.DR: Przetwornik z wyświetlaczem z dwoma konfigurowanymi 

wyjściami regulacyjnymi i jednym wyjściem alarmowym.

Wymienne sondy temperatury i wilgotności względnej z modułem 
SICRAM2, naścienne S.TV lub na przewodzie S.TC:
S.TV: Sonda naścienna. Długość sondy 135mm.

Materiał sond na przewodzie S.TC... może być wybierany pomiędzy stalą 
nierdzewną AISI304 lub tworzywem POCAN.
S.TC1.2: Sonda na przewodzie. Długość sondy 135mm, długość prze-

wodu 2m. Materiał sondy stal nierdzewna AISI304.
S.TC1.2P: Sonda na przewodzie. Długość sondy 135mm, długość 

przewodu 2m. Materiał sondy tworzywo POCAN.
S.TC1.5: Sonda na przewodzie. Długość sondy 135mm, długość prze-

wodu 5m. Materiał sondy stal nierdzewna AISI304.
S.TC1.5P: Sonda na przewodzie. Długość sondy 135mm, długość 

przewodu 5m. Materiał sondy tworzywo POCAN.
S.TC1.10: Sonda na przewodzie. Długość sondy 135mm, długość prze-

wodu 10m. Materiał sondy stal nierdzewna AISI304.
S.TC1.10P: Sonda na przewodzie. Długość sondy 135mm, długość 

przewodu 10m. Materiał sondy tworzywo POCAN.
S.TC2.2: Sonda na przewodzie. Długość sondy 335mm, długość prze-

wodu 2m. Materiał sondy stal nierdzewna AISI304.
S.TC2.2P: Sonda na przewodzie. Długość sondy 335mm, długość 

przewodu 2m. Materiał sondy tworzywo POCAN.
S.TC2.5: Sonda na przewodzie. Długość sondy 335mm, długość prze-

wodu 5m. Materiał sondy stal nierdzewna AISI304.
S.TC2.5P: Sonda na przewodzie. Długość sondy 335mm, długość 

przewodu 5m. Materiał sondy tworzywo POCAN.
S.TC2.10: Sonda na przewodzie. Długość sondy 335mm, długość prze-

wodu 10m. Materiał sondy stal nierdzewna AISI304.
S.TC2.10P: Sonda na przewodzie. Długość sondy 335mm, długość 

przewodu 10m. Materiał sondy tworzywo POCAN.
S.TC2.480.2 Sonda na przewodzie do pomiaru punktu rosy i temperatury 

sprężonego powietrza. Sonda wyposażona w szybkie złącze 
1/4”, przewód 2m, max ciśnienie pracy 0...16bar (materiał 
AISI304) 

S.TC2.481.2 Sonda na przewodzie do pomiaru wilgotności względnej 
i temperatury sprężonego powietrza. Sonda wyposażona 
w przyłącze G1/2”, filtr spiekany 15μm, przewód 2m, max 
ciśnienie pracy -1...16bar (materiał AISI304) 

Wymienne sondy temperatury i wilgotności względnej z modułem 
SICRAM2, wykonanie kanałowe S.TO:
S.TO1: Sonda kanałowa do przyrządu HD2717TO.xx. Długość  135mm. 
S.TO2: Sonda kanałowa do przyrządu HD2717TO.xx. Długość 335mm.

Akcesoria
RS27: Kabel komunikacji szeregowej RS27 (RS232 null modem) 

ze złączem żeńskim 9-pinowym sub-D do komputera PC i ze 
złączem 3-pinowym COM AUX do przetwornika (dostarczany 
razem z przyrządami bez wyświetlacza).

CP27: Kabel komunikacyny USB, ze złączem USB do PC i ze 
złączem 3-pinowym do przetwornika.

HD75: Roztwór nasyconych soli do sprawdzania i kalibracji czujnika 
wilgotności w punkcie 75%RH.

HD33: Roztwór nasyconych soli do sprawdzania i kalibracji czujnika 
wilgotności w punkcie 33%RH.

HD11: Roztwór nasyconych soli do sprawdzania i kalibracji czujnika 
wilgotności w punkcie 11%RH.

HD9008.21.1: Ścienny uchwyt montażowy, średnica otworu montażowego 
26mm do instalacji sond S.TC w pozycji pionowej w odległo-
ści 250mm od ściany. Sondy z serii S.TC wymagają adaptera 
HD9008.26/14.

HD9008.21.2: Ścienny uchwyt montażowy, średnica otworu montażowego 
26mm do instalacji sond S.TC w pozycji pionowej w odległo-
ści 125mm od ściany. Sondy z serii S.TC wymagają adaptera 
HD9008.26/14.

HD9008.26/14: Adapter do sond z serii S.TC o średnicy ∅14mm do uchwy-
tów HD9008.21.1 i HD9008.21.2. 

HD9008.31: Kołnierz z dławikiem do montażu sond w kanale.
PG16: Stalowy dławik AISI 304 do montażu sond w kanale.
P6: Filtr spiekany 10μm ze stali nierdzewnej, max temperatura 

pracy: -40...180°C.
P7: Filtr PTFE 20μm, max temperatura pracy: -40...150°C.
P8: Filtr siatkowy 10μm ze stali nierdzewnej i POCAN, max 

temperatura pracy: -40...120°C.

http://acse.pl
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Przetworniki wilgotności względnej i temperatury z wymiennymi sondami 
z modułem SICRAM HD2817T...

 � Zakres pomiarowy: 0...100%RH/-50...200°C/-50...100°C DP
 � Dokładność ±1.5%RH / ±0,25°C
 � Wyjścia analogowe: 3 x 0/4...20mA, 0/2...10VDC
 � Interfejs: RS232C i RS-485
 � Zasilanie: 24VAC/DC lub 90...240VAC
 � Wyświetlacz graficzny LCD (128 x 64 punkty)
 � Wyjścia przekaźnikowe: 3 x 3A 250VAC (opcja)
 � Wykonanie: naścienne, kanałowe lub z sondą na przewo-

dzie

Opis
Przetworniki z serii HD2817T... są przetwornikami temperatury i wilgotno-
ści względnej z funkcją rejestracji. Wyposażone są standardowo w pod-
świetlany wyświetlacz graficzny (128x64 punkty). Główna cechą tych 
przetworniki są wymienne sondy. Sonda może być wymieniana przez 
użytkownika bez przerywania procesu (sonda może być kalibrowana lub 
naprawiona w późniejszym czasie). Przetworniki dostępne są w trzech 
różnych wersjach: z sondą kanałową (S.TO), wersja naścienna (S.TV) 
lub z sondą na przewodzie o różnych długościach (S.TC). Sondy S.TO 
i S.TV są wykonane ze stali nierdzewnej AISI304, natomiast sondy S.TC 
mogą być wykonane ze stali nierdzewnej AISI304 lub tworzywa POCAN. 
Sondy są fabrycznie skalibrowane i gotowe do pracy, posiadają wbudo-
wany moduł pamięci SICRAM2, w którym zapisane są dane kalibracji 
sondy, zapewniając wymienność sond. 
Przetworniki mogą mierzyć:

• Temperaturę (°C/°F)
• Wilgotność względną

oraz mogą wyliczać:
• Punkt rosy
• Wilgotność absolutną 
• Stosunek zmieszania 

Wszystkie przetworniki posiadają trzy wyjścia prądowe lub napięciowe. 
Niektóre wersje mogą posiadać dwa przekaźniki regulacyjne i jeden 
przekaźnik alarmowy (konfigurowane przez użytkownika). Wszystkie 
przetworniki wyposażone są wielostandardowy port RS232/RS485 i do-
datkowo w wyjście RS232C. RS485 umożliwia zarządzaniem więcej niż 
jednym urządzeniem w sieci. Modele HD2817T... są wyposażone w duży 
podświetlany wyświetlacz graficzny LCD (128x64 punkty). Wyświetlacz 
jednocześnie wyświetla trzy wartości lub wykres graficzny jednej z warto-
ści w czasie rzeczywistym. Funkcja rejestracji (datalogger) pozwala na 
rejestrację mierzonych wielkości z wybraną częstotliwością. Ustawienia 
przetwornika są zapisane w nieulotnej pamięci, zegar czasu rzeczywi-
stego jest podtrzymywany baterią litową. Zasilanie przyrządu może być 
wybrane podczas zamawiania, pomiędzy 24VAC/DC lub 90...240VAC.

Dostępne wersje przetworników i sondy pomiarowych
Wyjścia przekaźnikowe
HD2817Tx.D0 Brak wyjść przekaźnikowych

HD2817Tx.DR Dwa wyjścia regulacyjne: przekaźnikowe
Wyjście alarmowe: przekaźnikowe (normalnie rozwarte)

Wersja przetwornika

HD2817T.Dx Przetwornik do współpracy z sondami S.TV (naściennymi) lub 
z sondami na przewodzie S.TC.

HD2817TO.Dx Przetwornik do współpracy z sondami S.TO (kanałowymi).

Zintegrowane sondy z modułem SICRAM2 do przyrządów HD2817T.Dx
S.TV Sonda naścienna L=135mm
Sondy S.TC... mogą być ze stali nierdzewnej AISI304 lub tworzywa POCAN.
S.TC1.2 Sonda L=135mm z przewodem 2m (materiał AISI304)
S.TC1.2P Sonda L=135mm z przewodem 2m (materiał POCAN)
S.TC1.5 Sonda L=135mm z przewodem 5m (materiał AISI304)
S.TC1.5P Sonda L=135mm z przewodem 5m (materiał POCAN)
S.TC1.10 Sonda L=135mm z przewodem 10m (materiał AISI304)
S.TC1.10P Sonda L=135mm z przewodem 10m (materiał POCAN)
S.TC2.2 Sonda L=335mm z przewodem 2m (materiał AISI304)
S.TC2.2P Sonda L=335mm z przewodem 2m (materiał POCAN)
S.TC2.5 Sonda L=335mm z przewodem 5m (materiał AISI304)
S.TC2.5P Sonda L=335mm z przewodem 5m (materiał POCAN)
S.TC2.10 Sonda L=335mm z przewodem 10m (materiał AISI304)
S.TC2.10P Sonda L=335mm z przewodem 10m (materiał POCAN)

Zintegrowane sondy do pomiaru sprężonego powietrza HD2817T.Dx
S.TC2.480.2 Zakres pomiarowy: -40...60°C, -40...60°C DP

Przyłącze procesowe: szybkozłącze 1/4”
Max ciśnienie pracy: 0...16bar
Długość przewodu: 2m
Materiał sondy: stal nierdzewna AISI304

S.TC2.481.2 Zakres pomiarowy: -40...60°C, 0...100%RH
Przyłącze procesowe: gwint G1/2”
Max ciśnienie pracy: -1...16bar
Filtr: spiekany 15μm ze stali nierdzewnej
Długość przewodu: 2m
Materiał sondy: stal nierdzewna AISI304

HD2817TC.Dx HD2817TO.Dx Sonda kanałowa S.TO2
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Zintegrowane sondy z modułem SICRAM2 do przyrządów HD2817TO.Dx
S.TO1 Sonda kanałowa L=135mm
S.TO2 Sonda kanałowa L=335mm

Podłączenie przetwornika z komputerem PC za pomocą RS232C

1

6 7 8 9

2 3 4 5

Podłączenie przetwornika z komputerem PC za pomocą RS485 przy 
użyciu konwertera komunikacyjnego RS232C/RS485.

ID=0 ID=1

EkranKonwerter
RS232C/RS485

Zakończenie linii Zakończenie linii

RS232C
1 2 3 4 5

6 7 8 9

Lmax=15m
Lmax=1200m RS485

RS232C

Ekran

+ +GND GND

+5Vdc+5Vdc

390Ω 390Ω

220Ω

390Ω

390Ω

220Ω

Linia komunikacyjna musi być zamknięta z obu stron sieci. Aby zapewnić 
polaryzację linii podczas braku transmisji podłącz rezystor terminujący 
pomiędzy linie sygnałowe. Jeżeli potrzebujesz podłączyć więcej niż 32 
urządzenia użyj repeatera sygnału pomiędzy każdą grupą urządzeń. Na 
początku i końcu każdej grupy powinien być zastosowany terminator linii. 
Linia sygnałowa musi być zamknięta z obu końców każdej grupy. Ekran 
przewodu musi być uziemiony z obu końców linii. Przewód powinien mieć 
następujące parametry:

• Impedancja: 120Ω
• Pojemność: <50pF/m
• Rezystancja: <100Ω/km
• Przekrój: min. 0,22 mm2 (AWG24)

Max. długość linii zależy od prędkości transmisji i parametrów przewodu. 
Typowo max. długość linii wynosi 1200m. Linia transmisyjna musi być 
oddalona od jakichkolwiek linii wysokiego napięcia, aby zapobiec inter-
ferencji sygnału.

Blok zacisków podłączeniowych przetwornika

Dane techniczne przetwornika (@24VAC i 20°C)
Wejścia

Temperatura Czujnik Pt100 kl. 1/3 DIN
Temperatura pracy czujnika -50...+200°C (-58...+392°F)

Wilgotność

Wilgotność względna 0...100%RH

Temperatura pracy czujnika -50...+150°C
-50...+180°C (na zapytanie)

Punkt rosy DP -50...+100°C
Wilgotność absolutna 0...600g/m3

Stosunek zmieszania 0...2000g/kg (suchego po-
wietrza)

Temperatura mokrego ter-
mometru -50...+100°C

Dokładność wielko-
ści mierzonych

Temperatura ±0.25°C
Wilgotność względna 
(dla T=15...35°C)

±1,5%RH (0…90%RH)
±2,0% RH poza zakresem

Wilgotność względna 
(w pozostałym zakresie)

±(1,5+1,5% wartości mierzo-
nej)%RH

Dokładność wielko-
ści obliczanych Patrz tabela

Punktu rosy @20°C
±2°C DP (-40...20°C DP)
±1,5°C DP (20...0°C DP)
±1°C DP (0...20°C DP)

Czas odpowiedzi 3 min z filtrem siatkowym (przy 20°C i 0.5m/s)

Wyjścia

Komunikacyjne Typ RS232C i RS485
Prędkość transmisji 9600baud, 57600baud

Fizyczne wartości

Mierzone Temperatura, wilgotność 
względna

Obliczane

Punkt rosy, wilgotność abso-
lutna, stosunek zmieszania, 
temperatura termometru 
mokrego

Wyjścia analogowe

Ilość wyjść 3

Typy wyjść 4...20mA, 0...20mA
0...10VDC, 2...10VDC

Obciążenie rezystancyjne Prądowe: max 500Ω
Napięciowe: min. 100kΩ

Rozdzielczość 16 bitów
Dokładność wyjść ±0.05% f.s. @20°C
Wartość sygnału w przypad-
ku wystąpienia błędu

Idc=22mA
Vdc=11V

Wyjścia przekaźni-
kowe

Przekaźniki regulacyjne 2 x 3A/250VAC obc. rezyst. 
(przełączane)

Przekaźnik alarmowy 1 x 3A/250VAC obc.rezyst.
(normalnie rozwarty)

Przyrząd

Zasilanie Wersje 24VDC/AC, 50...60Hz
90...240VAC, 50...60Hz

Średni pobór mocy 3W

Rejestracja

Pojemność pamięci 9000 próbek w 256 sesjach

Typ pamięci Pamięć z nadpisywaniem 
najstarszych

Rejestrowane parametry

Temperatura, wilgotność 
względna, punkt rosy, wil-
gotność absolutna, stosunek 
zmieszania, temperatura ter-
mometru mokrego, wartość 
wyjść, status przekaźników.

Interwał rejestracji 1, 2, 5, 10, 20, 60s, 2 i 4min

Zegar Typ Zegar czasu rzeczywistego 
podtrzymywany baterią

Dokładność ±1 min/miesiąc

Oprogramowanie DeltaLog12 dla systemów 
Windows®

Wyświetlacz Podświetlany graficzny LCD 128x64 pixeli

Warunki pracy 
elektroniki

Temperatura pracy -20...60°C
Wilgotność względna 0...90%RH (bez kondensacji)
Ciśnienie statyczne czujnika Max 12bar
Temperatura przechow. -30...80°C

Obudowa

LxHxW 143 x 154 x 61mm
Waga 600g
Materiał ABS
Stopień ochronny IP65

Sonda do pomiaru sprężonego powietrza S.TC.480.2 / S.TC.481.2
Temperatura Zakres temperatury -40...60°C
Wilgotność Zakres punktu rosy -40...60°C DP/0...100%RH

Warunki pracy Temperatura pracy -40...60°C
Max ciśnienie pracy 0...16bar

Dokładność parametrów obliczanych
Dokładność parametrów obliczanych zależy od dokładności kalibracji 
toru wilgotności względnej i temperatury.

Dokładność obliczania punktu rosy (DP)
Wilgotność względna (%)

10 30 50 70 90 100

Te
mp

er
atu

ra
 

(°C
)

-20 0.92 0.49 0.30 0.22 --- ---
0 1.05 0.56 0.35 0.25 0.20 0.18

20 1.18 0.75 0.45 0.34 0.27 0.23
50 1.27 0.88 0.56 0.42 0.33 0.30

100 1.30 1.17 0.76 0.58 0.47 0.42
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Dokładność obliczania wilgotności absolutnej (g/m3)
Wilgotność względna (%)

10 30 50 70 90 100

Te
mp

er
atu

ra
 

(°C
)

-20 0.015 0.020 0.025 0.030 --- ---
0 0.08 0.10 0.11 0.13 0.14 0.15

20 0.28 0.33 0.40 0.44 0.50 0.55
50 1.36 1.56 1.74 1.92 2.13 2.19

100 9.37 10.2 11.3 12.3 13.2 13.5

Dokładność obliczania stosunku zmieszania (g/kg)
Wilgotność względna (%)

10 30 50 70 90 100

Te
mp

er
atu

ra
 

(°C
)

-20 0.014 0.017 0.020 0.024 --- ---
0 0.06 0.08 0.09 0.10 0.12 0.13

20 0.24 0.29 0.34 0.39 0.44 0.45
50 1.28 1.54 1.85 2.20 2.53 2.66

100 12.5 23.2 46.2 136.0 --- ---

Wymiary

Wersja HD2817T.Dx naścienna S.TV i do sond na przewodzie S.TC.

Ø14mm

13

Wersja HD2817TO.Dx z sondą kanałową S.TO.

Sposób zamawiania
HD2817 .D /

Wersja T Naścienna lub do sond na przewodzie (S.TV/S.TC)
TO Wersja kanałowa (S.TO)

Wyjścia przekaź-
nikowe

– Bez wyjść przekaźnikowych (bez oznaczenia)
R Wyjścia przekaźnikowe

Zasilanie – Zasilanie 230VAC (bez oznaczenia)
24 Zasilanie 24VAC/DC

Przykłady zamawiania
HD2817T...: Przetwornik wilgotności względnej i temperatury. Trzy wyjścia 

analogowe prądowe 0/4...20mA lub napięciowe 0/2...10V. Port 
komunikacyjny RS232C/RS485. Współpracuja z wymiennymi 
sondami z modułem SICRAM2, w którym są przechowywane 
dane kalibracji sondy. Mierzone wartości wyświetlane na 
dużym, podświetlanym wyświetlaczu graficznym LCD. 
Napięcie zasilania 24VAC/DC lub 90...240VAC. Komplet 
zawiera: przyrząd, oprogramowanie DeltaLog12 i instrukcję 
obsługi. Napięcie zasilania, typ sondy i akcesoria powinny 
być wyspecyfikowane oddzielnie podczas zamawiania.

Modele dla wersji naściennej (S.TV) i dla sond na przewodzie (S.TC):
HD2817T.D0: Model z wyświetlaczem bez wyjść przekaźnikowych.
HD2817T.DR: Model z wyświetlaczem i z dwoma konfigurowanymi wyj-

ściami regulacyjnymi (przekaźnikowymi) i jednym wyjściem 
alarmowym.

Przetwornik do sond kanałowych (S.TO):
HD2817TO.D0: Model z wyświetlaczem bez wyjść przekaźnikowych.
HD2817TO.DR: Model z wyświetlaczem i z dwoma konfigurowanymi wyj-

ściami regulacyjnymi (przekaźnikowymi) i jednym wyjściem 
alarmowym.

Wymienne sondy temperatury i wilgotności względnej z modułem 
SICRAM2, naścienne S.TV lub na przewodzie S.TC:
S.TV: Sonda naścienna. Długość sondy 135mm.

Materiał sond na przewodzie S.TC... może być wybierany pomiędzy stalą 
nierdzewną AISI304 lub tworzywem POCAN.
S.TC1.2: Sonda na przewodzie. Długość sondy 135mm, długość prze-

wodu 2m. Materiał sondy stal nierdzewna AISI304.
S.TC1.2P: Sonda na przewodzie. Długość sondy 135mm, długość prze-

wodu 2m. Materiał sondy tworzywo POCAN.
S.TC1.5: Sonda na przewodzie. Długość sondy 135mm, długość prze-

wodu 5m. Materiał sondy stal nierdzewna AISI304.
S.TC1.5P: Sonda na przewodzie. Długość sondy 135mm, długość prze-

wodu 5m. Materiał sondy tworzywo POCAN.
S.TC1.10: Sonda na przewodzie. Długość sondy 135mm, długość prze-

wodu 10m. Materiał sondy stal nierdzewna AISI304.
S.TC1.10P: Sonda na przewodzie. Długość sondy 135mm, długość prze-

wodu 10m. Materiał sondy tworzywo POCAN.
S.TC2.2: Sonda na przewodzie. Długość sondy 335mm, długość prze-

wodu 2m. Materiał sondy stal nierdzewna AISI304.
S.TC2.2P: Sonda na przewodzie. Długość sondy 335mm, długość prze-

wodu 2m. Materiał sondy tworzywo POCAN.
S.TC2.5: Sonda na przewodzie. Długość sondy 335mm, długość prze-

wodu 5m. Materiał sondy stal nierdzewna AISI304.
S.TC2.5P: Sonda na przewodzie. Długość sondy 335mm, długość prze-

wodu 5m. Materiał sondy tworzywo POCAN.
S.TC2.10: Sonda na przewodzie. Długość sondy 335mm, długość prze-

wodu 10m. Materiał sondy stal nierdzewna AISI304.
S.TC2.10P: Sonda na przewodzie. Długość sondy 335mm, długość prze-

wodu 10m. Materiał sondy tworzywo POCAN.
S.TC2.480.2 Sonda na przewodzie do pomiaru punktu rosy i temperatury 

sprężonego powietrza. Sonda wyposażona w szybkie złącze 
1/4”, przewód 2m, max ciśnienie pracy 0...16bar (materiał 
AISI304).

S.TC2.481.2 Sonda na przewodzie do pomiaru wilgotności względnej i tem-
peratury sprężonego powietrza. Sonda wyposażona w przy-
łącze G1/2”, filtr spiekany 15μm, przewód 2m, max ciśnienie 
pracy -1...16bar (materiał AISI304).

Wymienne sondy temperatury i wilgotności względnej z modułem 
SICRAM2, wykonanie kanałowe S.TO:
S.TO1: Sonda kanałowa do przyrządu HD2717TO.xx. Długość  135mm. 
S.TO2: Sonda kanałowa do przyrządu HD2717TO.xx. Długość 335mm.

Akcesoria
RS27: Kabel komunikacji szeregowej RS27 (RS232 null modem) 

ze złączem żeńskim 9-pinowym sub-D do komputera PC i ze 
złączem 3-pinowym COM AUX do przetwornika (dostarczany 
razem z przyrządami bez wyświetlacza).

CP27: Kabel komunikacyny USB, ze złączem USB do PC i ze złączem 
3-pinowym do przetwornika.

HD75: Roztwór nasyconych soli do sprawdzania i kalibracji czujnika 
wilgotności w punkcie 75%RH.

HD33: Roztwór nasyconych soli do sprawdzania i kalibracji czujnika 
wilgotności w punkcie 33%RH.

HD11: Roztwór nasyconych soli do sprawdzania i kalibracji czujnika 
wilgotności w punkcie 11%RH.

HD9008.21.1: Ścienny uchwyt montażowy, średnica otworu montażowego 
26mm do instalacji sond S.TC w pozycji pionowej w odległości 
250mm od ściany. Sondy z serii S.TC wymagają adaptera 
HD9008.26/14.

HD9008.21.2: Ścienny uchwyt montażowy, średnica otworu montażowego 
26mm do instalacji sond S.TC w pozycji pionowej w odległości 
125mm od ściany. Sondy z serii S.TC wymagają adaptera 
HD9008.26/14.

HD9008.26/14: Adapter do sond z serii S.TC o średnicy ∅14mm do uchwytów 
HD9008.21.1 i HD9008.21.2. 

HD9008.31: Kołnierz z dławikiem do montażu sond w kanale.
PG16: Stalowy dławik AISI 304 do montażu sond w kanale.
P6: Filtr spiekany 10μm ze stali nierdzewnej, max temperatura 

pracy: -40...180°C.
P7: Filtr PTFE 20μm, max temperatura pracy: -40...150°C.
P8: Filtr siatkowy 10μm ze stali nierdzewnej i POCAN, max tem-

peratura pracy: -40...120°C.

http://acse.pl


D
AT

A:
 2

8.
05

.2
02

2
Przetworniki wilgotności, temperatury i prędkości powietrza - http://acse.pl

E-14 ACSE Sp. z o.o., ul. Pachońskiego 2A, 31 - 223 Kraków, tel/fax +12 415 05 09, e-mail: biuro@acse.pl, http://acse.pl

Sondy do pomiaru sprężonego powietrza HP480, T480.1, S.TC2.480.2, HP481, T481.2, 
S.TC2.481.2

 � Zakres pomiarowy wilgotności: 0...100%RH
 � Zakres pomiarowy temperatury: -40...60°C
 � Zakres pomiarowy punktu rosy: -40...60°C
 � Dokładność: od ±1.5%/±0.25°C/±0.5°C DP
 � Ciśnienie pracy sondy max 16bar (-1...8bar)
 � Stopień ochrony: IP65

Opis
Sondy z serii HP480, HP481, T480.1, T481.2, .TC2.480.2 i S.TC2.481.2 
przeznaczone są do pomiaru wilgotności względnej, temperatury i punktu 
rosy w systemach sprężonego powietrza. Sprężone powietrze w proce-
sach produkcyjnych jest używane do różnych celów, wiele z nich wymaga 
sprężonego powietrza o niskim poziomie wilgoci, aby to zapewnić trze-
ba znać temperaturę punktu rosy (DP) pary wodnej krążącej w systemie 
sprężonego powietrza. Sondy z serii HP481, T481.2 i S.TC2.481.2 są 
zaprojektowane do pomiaru wilgotności względnej i temperatury sprężo-
nego powietrza. 

Wykorzystanie pomiaru temperatury punktu rosy w celu ograniczenia wil-
gotności w sprężonym powietrzu systemów dystrybucji ma wiele zalet: 

• Zapobiega korozji metalowych rur; w zimnych obszarach
• Zapobiega tworzeniu się wewnątrz rur lodu prowadzącego do utrudnia-

nia przepływu powietrza
• Zapobiega rozwojowi bakterii w instalacjach medycznych
• Obniża koszty utrzymania pneumatycznych instalacji, zapewniając 

właściwe smarowanie części
• Poprawia jakość produktów wchodzących w kontakt z powietrzem, na 

przykład w procesie suszenia granulatu.

Sondy mogą być instalowane w dowolnej pozycji. Połączenie ze sprężo-
nym powietrzem może być wykonywane za pomocą złącza z gwintem lub 
z szybko złączki. Szybko złączka pozwala na szybki montaż i demontaż 
sondy bez zatrzymywania systemu. Sondy są dostarczane z 3 trzema 
standardowymi szykozłączkami z gwintem G1/4” wg standardów: wło-
skiego, niemieckiego i amerykańskiego. 

Sondy HP481, T481.2 i S.TC2.481.2 to zintegrowane sondy wilgotności 
względnej i temperatury przeznaczone do instalacji bezpośrednio w ru-
rociągu. Sondy można stosować zarówno w rurach ciśnieniowych jak 
i w przewodach, w których wymagana jest próżnia. Sondy wyposażone 
są w gwint G1/4” i mogą być instalowane w dowolnej pozycji. Sondy wy-
posażone są w stalowy filtr spiekany.

Sondy do pomiaru punktu rosy sprężonego powietrza wyposażone są 
w filtr wykonany ze spieku stali, komora pomiarowa i zawór regulacyjny 
przepływu powietrza wykonane są ze stali nierdzewnej. Sondy do pomia-
ru temperatury punkty rosy sprężonego powietrza spełniają wymagania 
klasy 3 zgodnie ze normą ISO8573-1.

Specyfikacja techniczna
Wilgotność względna
Czujnik Czujnik pojemnościowy
Zakres pomiarowy 0…100%RH
Dokładność
(@T=15...35°C) ±1.5% (0…90%RH), ±2% w pozostałym zakresie

Dokładność
(@T=-40...60°C) ±(1.5% + 1.5% mierzonej wartości)%RH

Stabilność <1%RH/rok (długoterminowa)
Temperatura
Czujnik Pt100
Zakres pomiarowy -40...60°C
Dokładność ±0.25°C
Punkt rosy 

Czujnik Parametr obliczany na podstawie mierzonej temperatury 
i wilgotności względnej.

Zakres pomiarowy -40...60°C DP
Dokładność DP Patrz wykresy

Pozostałe dane
Regulacja przepływu 
powietrza Od 0.2 do 3l/min (tylko HP480, T480.2 i S.TC2.480.2)

Długość przewodu 2m
Filtr Siatkowy 15µm ze stali AIS316
Materiał celi Stal nierdzewna AISI 304
Temperatura pracy -40...80°C
Mac ciśnienie pracy 
sondy

HP480, T480.2 i S.TC2.480.2: 0...16 bar 
HP481, T481.2 i S.TC2.481.2: -1...16bar

Stopień ochrony IP65

Dokładność punktu rosy dla sond HP480, T480.2 i S.TC2.480.2
 ≤ ± 0.5°C DP

 ≤ ± 1°C DP

 ≤ ± 2°C DP
 ≤ ± 3°C DP

 ≤ ± 5°C DP

Dokładność punktu rosy dla sond HP481, T481.2 i S.TC2.481.2
 ≤ ± 1°C DP

 ≤ ± 2°C DP

 ≤ ± 3°C DP
 ≤ ± 4°C DP

 ≤ ± 5°C DP
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Budowa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Szybko złączka do połączenia ze sprężonym powietrzem.
2. Gwint wewnętrzny G1/4” do połączenia celi pomiarowej ze sprężo-

nym powietrzem bez używania szybkozłącza.
3. Cela pomiarowa.
4. Gwint G1/2” do połączenia z celą pomiarową lub bezpośrednio do 

sprężonego powietrza.
5. Zawór regulacji przepływu powietrza.
6. Śruba do ustawienia przepływu powietrza.
7. Wypływ powietrza.
8. Moduł SICRAM (tylko dla HP480 i HP481).
9. Moduł SICRAM2 (tylko dla S.TC2.480.2 i S.TC2.481.2).
10. Kabel (tylko T480.1 i T481.12).

Instalacja
Sonda może być połączona ze sprężonym powietrzem na trzy sposoby:
A. Przy użyciu celi pomiarowej ze szybko złączką,
B.  Przy użyciu celi pomiarowej z gwintem wewnętrznym G1/4”,
C.  Bezpośrednio (bez celi pomiarowej) z gwintem G1/2”.

Połączenie za pomocą celi pomiarowej i szybko złączki.

Do połączenia za pomocą szybko złączki, możesz użyć jednego z dostar-
czanych złącz z gwintem G1/4”.

Połączenie za pomocą celi pomiarowej z gwintem G1/4”.

W celu połączenia za pomocą załącza gwintowego, przyłącze musi po-
siadać zewnętrzny gwint G1/4”. Połączenie musi być hermetyczne. Insta-
lując lub demontując sondę trzeba rozszczelnić system.

Połączenie bezpośrednie (bez celi pomiarowej) za pomocą gwintu.

Do bezpośredniego montażu sondy należy użyć przyłącza z gwintem we-
wnętrznym G1/2”. Połączenie musi być hermetyczne. Instalując lub de-
montując sondę trzeba rozhermetyzować system. Upewnij się, że sonda 
nie utrudnia normalnego przepływu powietrza w rurociągu. Okresowo na-
leży sprawdzać czystość filtru spiekanego sondy, aby zapewnić optymal-
ną odpowiedź sondy. Filtr może być myty detergentem, który nie pozo-
stawia żadnych śladów. 

Wymiary sond bez celi pomiarowej HP481, T481.2 i S.TC2.481.2

54100

∅28

∅
14

G1/2” Hex 24

Wymiary sond z celą pomiarową ale bez szybko złączki HP480, 
T480.2 i S.TC2.480.2

Wymiary sond z celą pomiarową i z szybkozłączką HP480, T480.2 
i S.TC2.480.2

Hex 24

126 5430

16
39

Sposób zamawiania
HP480: Wymienna sonda do pomiaru punktu rosy sprężonego powietrza 

wyposażona w moduł SICRAM. Kabel podłączeniowy 2m. Sonda 
wyposażona jest w filtr spiekany 15μm ze stali nierdzewnej AISI 
316, celę pomiarową, zawór regulacji przepływu i trzy szybko 
złączki z gwintem G1/4” (standard: włoski, niemiecki i amerykań-
ski). Przeznaczona do przenośnych przyrządów z serii HD2101.1, 
HD2101.2 i HD2301.0.

HP481: Wymienna sonda do pomiaru temperatury i wilgotności względnej 
sprężonego powietrza wyposażona w moduł SICRAM. Kabel podłą-
czeniowy 2m. Sonda wyposażona jest w filtr spiekany 15μm ze stali 
nierdzewnej AISI 316, gwint G1/2”. Przeznaczona do przenośnych 
przyrządów z serii HD2101.1, HD2101.2 i HD2301.0

T480.1: Wymienna sonda do pomiaru punktu rosy sprężonego powietrza 
połączona bezpośrednio z przyrządem. Kabel połączeniowy 2m. 
Sonda wyposażona jest w filtr spiekany 15μm ze stali nierdzewnej 
AISI 316, celę pomiarową, zawór regulacji przepływu i trzy szybko 
złączki z gwintem G1/4” (standard: włoski, niemiecki i amerykański). 
Przeznaczona do przyrządów z serii HD4877T… i HD4977T….

T481.1: Wymienna sonda do pomiaru temperatury i wilgotności względnej 
sprężonego powietrza połączona bezpośrednio z przyrządem. 
Kabel połączeniowy 2m. Sonda wyposażona jest w filtr spiekany 
15μm ze stali nierdzewnej AISI 316, gwintem G1/2”. Przeznaczona 
do przyrządów z serii HD4877T… i HD4977T….

S.TC2.480.2: Wymienna sonda do pomiaru punktu rosy sprężonego powietrza 
wyposażona w moduł  SICRAM2. Kabel podłączeniowy 2m. Sonda 
wyposażona jest w filtr spiekany 15μm ze stali nierdzewnej AISI 
316, celę pomiarową, zawór regulacji przepływu i trzy szybko 
złączki z gwintem 1/4” (standard: włoski, niemiecki i amerykański). 
Przeznaczona do przenośnych przyrządów z serii HD2717T… 
i HD2817T…

S.TC2.481.2: Wymienna sonda do pomiaru temperatury i wilgotności względnej 
sprężonego powietrza wyposażona w moduł SICRAM2. Kabel 
podłączeniowy 2m. Sonda wyposażona jest w filtr spiekany 15μm 
ze stali nierdzewnej AISI 316, gwint G1/2”. Przeznaczona do prze-
nośnych przyrządów z serii HD2717T… i HD2817T….
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Meteorologiczne przetworniki wilgotności i temperatury HD9008TRR 
i HD9009TRR

 � Zakres pomiarowy: 0...100%RH 
 � Zakres pomiarowy: -40...80°C
 � Wykonanie meteorologiczne
 � Sygnał wyjściowy: 4...20mA lub 0...1V
 � Niewielkie wymiary i masa
 � Możliwość zabudowy w osłonie antyradiacyjnej

Opis
HD9008TRR i HD9009TRR są przetwornikami wilgotności względnej 
i temperatury (z konfigurowaną temperaturą). HD9008TRR jest pa-
sywnym przetwornikiem z wyjściem 4…20mA i napięciem zasilania 
10…30VDC. HD9009TRR jest przetwornikiem aktywnym z wyjściem 
napięciowym 0…1V (inne zakresy na życzenie) i napięcie zasilania 
10…30VDC. Czujniki są zamontowane na końcu plastikowej osłony: 
czujnik pojemnościowy wilgotności i czujnik rezystancyjny Pt100 (100Ω 
@0°C). Przyrząd może zostać rekalibrowany przy użyciu przycisków. Tor 
wilgotności może być rekalibrowany za pomocą dwóch roztworów soli: 
pierwszy 75%RH, drugi 33%RH; zakres wilgotności względnej 0%RH…
…100%RH, 4mA (lub 0VDC) odpowiada to 0%RH, 20mA (lub 1VDC) od-
powiada 100%RH. Standardowa konfiguracja temperatury wynosi –40…
+80°C dla HD9008TRR i –40…+60°C dla HD9009TRR. Użytkownik może 
samodzielnie konfigurować zakres temperatury na inny niż standardowy 
zakres przy użyciu symulatora Pt100 lub stałych rezystorów, w zakresie 
-40°C…+80°C (minimalna szerokość zakresu wynosi 25°C). Dwie diody 
LED sygnalizują stany alarmowe (przekroczenie ustawionego zakresu, 
uszkodzenie czujnika lub jego zwarcie) i pomagają użytkownikowi pod-
czas programowania. Specjalny zakres pomiarowy temperatury można 
również zamówić u producenta. Uwaga: sondy pracują w zakresie 
-40°C…+80°C. Poza tym zakresem dane nie są poprawne; elektroni-
ka jest zaprojektowana aby pracować w tym zakresie.

Czujniki
Czujnik wilgotności jest kondensatorem wykonanym z higroskopijnego 
polimeru. Stała dielektyczna wody wynosi ok. 80, silna zmiana pojem-
ności następuje w wyniku zmiany wilgotności polimeru. Zaletami tego 
rodzaju czujnika są: dobra liniowość, brak wrażliwości na zmiany tempe-
raturowe, szybki czas reakcji i długa żywotność. Czujnik chwilowo traci 
swoją dokładność jeżeli na jego powierzchni wkropli się woda (przetwo-
rzona wartość jest wyższa z powodu wzrostu efektywnej pojemności). 
Czujnik temperatury jest platynowym rezystorem termometrycznym 
(100Ω @0°C). Zmiana rezystancji Pt100 jest przetwarzana na sygnał 
prądowy lub napięciowy, liniowo do temperatury.

Sygnał wyjściowy
Elektroniczny obwód pomiarowy dostarcza liniowo rosnącego sygnału  
wraz ze wzrostem wilgotności względnej i temperatury. Przewód sygna-
łowy należy prowadzić z dala od kabli wysoko prądowych lub w pobliżu 
maszyn powodujących zakłócenia elektromagnetyczne, aby zapobiec 
przenoszeniu zakłóceń do obwodu pomiarowego. Zalecane jest użycie 
ekranowanego kabla do podłączenia przyrządów posiadających wyjście 
napięciowe (HD9009TR).

Podłączenie elektryczne
Rysunki 1 i 2 pokazują schemat podłączenia przetworników. Oznaczenia 
RRH i R°C odpowiadają wyjściom pomiarowych zewnętrznych urządzeń do 
których jest podłączona pętla prądowa (wskaźnik, regulator lub rejestra-
tor). Dokładność pomiaru nie zależy od pozycji przetwornika. Jednak, za-
lecany jest montaż przetwornika z czujnikiem skierowany do dołu (jeżeli 
to możliwe), redukuje to zabrudzenie filtra osłaniającego czujnik. Prze-
twornik nie należy montować obok drzwi, w przeciągach, w obszarach 
o słabej cyrkulacji powietrza lub obok źródła ciepła, ponieważ ogrzewanie 
powietrza wiąże się z redukcją wilgotności względnej. Stopień ochrony 
IP54. Upewnij się, że czujnik jest odpowiedni do atmosfery, gdzie 
jest zainstalowany.
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Postępuj z tymi procedurami, aby dostać się do bloku zacisków (rys.3):
Odkręć dławik kablowy “A”, wyjmij uszczelkę gumową “B” i odkręć nakręt-
kę “C”. Nasuń elementy A, B i C na kabel i podłącz go do bloku zacisków. 
Przytrzymaj mocno kabel podczas nakręcania dławika kablowego “A” 
aby uniknąć przekręcenia.

Programowanie
Przetworniki wilgotności względnej i temperatury HD9008TRR 
i HD9009TRR są fabrycznie skalibrowane. HD9008TRR jest wyposażony 
w wyjścia prądowe 4…20mA, natomiast HD9009TR w wyjścia napięcio-
we 0…1VDC. Standardowa konfiguracja HD9008TRR: 4mA odpowia-
da 0%RH i –40°C, a 20mA odpowiada 100%RH i +80°C. Odpowiednio 
w przypadku HD9009TRR: 0VDC odpowiada 0%RH i –40°C, a 1VDC  
odpowiada 100%RH i +80°C. Użytkownik może rekalibrować sondę wil-
gotności i temperatury w zakresie 0%…100%RHi  –40...+80°C. Rys 4 
pokazuje elementy służące do programowania.

Kalibracja czujnika wilgotności.
Wymagane jest następujące wyposażenie:
HD9008TRR: zasilacz 7...30VDC, precyzyjny miliamperomierz o zakre-
sie 0...25mA.
HD9009TRR: zasilacz 7...30VDC, precyzyjny woltomierz o zakresie 
0...1VDC.
Kalibracja czujnika wilgotności jest wykonywana w dwóch punktach: naj-
pierw w punkcie 75,4%RH, później w 33%RH.

Procedura:
1. Aby dostać się do bloku zacisków, odkręć dławik „A” (rys. 3) trzyma-

jąc mocno kabel, aby się nie przekręcił. Wyjmij uszczelkę gumową 
“B” i odkręć nakrętkę “C”.

2. Podłącz przewody zasilania jak pokazuje schemat (rys. 5: 
HD9008TR i rys. 6: HD9009TR).

3. Umieść sondę w pojemniku z roztworem soli nasyconej 75%RH 
i odczekaj min. 30min. Sonda i wzorzec wilgotności powinny znaj-
dować się w tej samej temperaturze.

4. Przełącz przełącznik 75%RH w pozycję ON.
5. Wciśnij mały przycisk CAL%RH i przytrzymaj ok. 5s, aż odpo-

wiednia dioda przestanie migać, teraz przycisk można puścić. 
Wbudowany czujnik temperatury kompensuje różnicę temperatury 
wzorca do 20°C.

6. Przełącz przełącznik 75%RH w pozycję OFF.
7. Umieść sondę w pojemniku z roztworem soli nasyconej 33%RH 

i odczekaj min . 30min. Sonda i wzorzec wilgotności powinny znaj-
dować się w tej stałej temperaturze.

8. Przełącz przełącznik  33%RH w pozycję ON.
9. Wciśnij mały przycisk CAL%RH i przytrzymaj ok. 5s, aż odpowied-

nia dioda przestanie świecić, teraz przycisk można puścić. Dla 
wzorca w temperaturze 20°C wartość sygnału wyjściowego powinna 
wynosić 9,28mA (dla HD9008TRR) i 0,330V (dla HD9009TRR).

10. Przełącz ponownie przełącznik 33%RH w pozycję OFF.
11. Zamknij obudowę przyrządu: nakręć nakrętkę, wsuń uszczelkę gu-

mową i nakręć dławik kablowy trzymając kabel aby się nie przekręcił.
12. Kalibracja sondy wilgotności jest zakończona.

Uwaga: zawsze kalibruj najpierw punkt 75%RH.

Programowanie zakresu temperatury
Wymagane jest następujące wyposażenie:
HD9008TRR: zasilacz 7...30VDC, precyzyjny miliamperomierz o zakre-
sie 0...25mA.
HD9009TRR: zasilacz 7...30VDC, precyzyjny woltomierz o zakresie 
0...1VDC.
Symulator Pt100 lub precyzyjna dekada rezystancyjna.

Procedura:
1. Aby dostać się do bloku zacisków, odkręć dławik „A” (rys. 3) trzyma-

jąc mocno kabel, aby się nie przekręcił. Wyjmij uszczelkę gumową 
“B” i odkręć nakrętkę “C”.

2. Odkręć filtr ochronny czujnika.
3. Odlutuj czujnik Pt100 (węższy) i zamiast niego wlutuj przewody pod-

łączeniowe z symulatora Pt100 lub precyzyjnej dekady rezystancyj-
nej, jak pokazano na rysunkach 7 i 8. Odczekaj kilka sekund aż 
połączenie stanie się chłodne.

4. Ustaw na symulatorze Pt100 wartość temperatury odpowiadającą 
niższej wartości programowanego zakresu. Np. jeżeli chcemy za-
programować zakres -10…80°C, symulator trzeba ustawić najpierw 
na -10°C (odpowiada to rezystancji 96,09Ohm). Jeżeli kalibracja jest 
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Osłona antyradiacyjna HD9007
Osłona antyradiacyjna jest wykonana z materiału antystatycznego, od-
pornego na promieniowanie UV, o niskim przewodnictwie cieplnym i wy-
sokim współczynniku odbicia promieni świetlnych (Luran S777K (BASF)), 
biała podpora mocująca wykonana z niekorodującego aluminium, a 
uchwyt montażowy do montażu na rurze (25…44mm) wykonany jest ze 
stali nierdzewnej.
Średnica zewnętrzna:  Ø130mm
Wysokość:
 HD9007 A1: 190mm, 640g
 HD9007 A2:  240mm, 760g
Średnica montażowa:  Ø27mm
Osłona antyradiacyjna służy ochronie czujników temperatury i wilgotno-
ści przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym i jako ochrona 
przed deszczem i wiatrem.

Sposób zamawiania
HD9008TRR: Przetwornik wilgotności względnej i temperatury z wyjściami 

4…20mA, zakresy pomiarowe 0…100%RH i -40…+80°C.
HD9009TRR: Przetwornik wilgotności względnej i temperatury z wyjściami 

0...10VDC, zakresy pomiarowe 0…100%RH i -40…+80°C.
HD9007 A1: Osłona antyradiacyjna 12-pierścieniowa L=190mm, komplet-

na z uchwytem montażowym
HD9007 A2: Osłona antyradiacyjna 16-pierścieniowa L=240mm, komplet-

na z uchwytem montażowym
HD75: Roztwór soli nasyconych do kalibracji czujnika wilgotności 

w punkcie 75%R.H. z adapterem M24x1,5.
HD33: Roztwór soli nasyconych do kalibracji czujnika wilgotności 

w punkcie 33%R.H. z adapterem M24x1,5.
HD9008.21.1: Uchwyt montażowy do pionowego montażu przetwornika na 

ścianie w odległości 250mm od ściany.
HD9008.21.2: Uchwyt montażowy do pionowego montażu przetwornika na 

ścianie w odległości 125mm od ściany.

Wymiary

wykonywana za pomocą stałego rezystora, podłącza stały rezystor 
96.09Ω do zacisków czujnika za pomocą lutowania.

5. Odczekaj 10s aż pomiar się ustabilizuje, wciśnij klawisz “CAL °C” 
(kalibracja) i przytrzymaj go przez min. 5s do czasu, gdy LED naj-
pierw mignie a następnie pozostanie zapalona.

6. Ustaw na symulatorze wartość temperatury odpowiadającą górnej 
wartości programowanego zakresu. Np. jeżeli chcemy zaprogramo-
wać zakres -10…80°C, dekadę trzeba ustawić na 80°C (odpowiada 
to rezystancji 130,89Ohm), jeżeli kalibracja jest wykonywana za po-
mocą stałego rezystora, podłącza stały rezystor 130.89Ω do zaci-
sków czujnika za pomocą lutowania.

7. Odczekaj 10s aż pomiar się ustabilizuje, wciśnij klawisz “CAL °C” 
(kalibracja) i przytrzymaj go przez min. 5s do czasu, gdy LED zga-
śnie. Kiedy puścisz klawisz dioda błyśnie 2 razy, aby potwierdzić że 
programowanie miało miejsce. Procedura jest zakończona.

8. Sprawdź prawidłowość zaprogramowana podłączając miliampero-
mierz (dla modelu HD9008TRR) lub woltomierz (dla HD9009TRR), 
ustawiając na symulatorze dolny i górny zakres pomiarowy i spraw-
dzając wartość sygnału wyjściowego.

9. Przylutuj ponownie czujnik Pt100.
10. Zamknij obudowę przyrządu: nakręć nakrętkę, wsuń uszczelkę gu-

mową i nakręć dławik kablowy trzymając kabel aby się nie przekręcił.
11. Kalibracja sondy temperatury jest zakończona.

Do kalibrowania toru wilgotności dostępne są wzorce wilgotności (sole 
nasycone). Zalecane jest, aby przetwornik poddać kalibracji po 12/18 
miesiącach ciągłej pracy. Przed montażem należy sprawdzić czy prze-
twornik pracuje w odpowiednim środowisku, agresywne środowisko 
może spowodować skorodowanie czujnika.

Dane techniczne
HD9008TR HD9009TR

Temperatura pracy elektroniki -40...+80°C
Temperatura pracy czujnika -40...+80°C
Napięcie zasilania przetwornika 10...30VDC (4...20mA) 10...30VDC (2mA)
Pojemność Typowo 300pF

W
ilg

ot
no

ść

Zakres pomiarowy 0...100%RH

Dokładność przy 20°C ±1.5%RH (10...90%RH) ±2%RH (w pozostałym 
zakresie)

Czas odpowiedzi 63% 3min z filtrem,6s bez filtra

Sygnał wyjściowy 0%RH=4.0mA 
100%RH=20.0mA

0%RH=0.00VDC 
100%RH=1.00VDC (*)

Obciążenie rezystancyne RLmax=(VDC-10)/22mA RinMIN=10kΩ

Te
m

pe
ra

tu
ra

Zakres pomiarowy 
Standard. konfiguracja (**) -40...+80°C -40...+80°C

Dokładność ±0.15°C ±0.1% wartości mierzonej
Czas odpowiedzi 63% 
końcowej wartości

60s z filtrem
5s bez filtra

Sygnał wyjściowy -40°C=4.0mA 
+80°C=20.0mA

-40°C=0.00VDC
+80°C=1.00VDC (*)

Obciążenie rezystancyne RLmax=(VDC-10)/22mA RinMIN=10kΩ
Wymiary ∅26 x 225mm
Wymiary kabla
Max długość (***) 200m 10m
Min. przekrój przewodu 20 AWG - 0.5mm2 20 AWG - 0.5mm2

Max średnica przewodu ∅5mm ∅5mm

(*) Modele HD9009TRR mogą być dostarczone z wyjściem napięciowym 0…5VDC, 
1…5CDC, 1…6VDC, 0…10VDC po uzgodnieniu
(**) Możliwy jest niestandardowy zakres pomiarowy poprzez podanie przy zamówie-
niu lub można samodzielnie programować.
(***) Użyj ekranowanego kabla.

124

13
7

 Max Ø25 ÷ 44mm

225

26 5036

26
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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 wenty-
lacyjnych, wyjście 0...10VDC. Sonda ze stali AISI304, śred-
nica sondy 12mm, wersja kanałowa HD2903TO… z sondą 
podłączoną 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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Przetworniki wilgotności absolutnej i temperatury HD3817T... i HD38V17T...

 � Zakres pomiarowy wilgotności: 0...60g/m3 (0...130g/m3)
 � Zakres pomiarowy temperatury: -50...200°C
 � Dokładność wilgotności absolutnej: ±3g/m3

 � Dokładność temperatury: 1/3DIN
 � Wyjścia analogowe: 4...20mA lub 0...10VDC
 � Zasilanie: 24VAC, 115VAC lub 230VAC
 � Wykonanie z sondami na przewodzie

Opis
Przyrządy z serii HD3817T... i HD38V17T... są przetwornikami wilgotno-
ści absolutnej i temperatury z wyjściem prądowym 4...20mA lub napięcio-
wym 0...10VDC. Wilgotność absolutna jest stosunkiem pomiędzy masą 
pary wodnej, a mierzoną objętością powietrza i jest wyrażona w g/m3. 
Przetworniki z serii HD3817T... mogą być używane do pomiaru i regulacji 
wilgotności materiałów podczas procesu suszenia. Gdy materiały sypkie  
są ogrzewane bezpośrednio lub za pomocą przepływającego gorącego 
powietrza, powoduje to proporcjonalny wzrost wilgotność absolutnej po-
wietrza do ilości wody wydzielonej z suszonego materiału. System ste-
rowania oparty na pomiarze wilgotności absolutnej może utrzymywać 
odpowiedni poziom wilgotności za pomocą wstrzykiwania pary wodnej 
lub wody w środowisko. Ogólnie przetworniki te są przeznaczone do sto-
sowania w przemyśle chemicznym, tekstylnym, spożywczym, w produkcji 
i przechowywaniu papieru, w suszeniu drewna, itp.. Czujniki są odpor-
ne na zanieczyszczenia fizyczne i chemiczne. Maksymalna temperatura 
pracy wynosi 200°C, czyni to te przyrządy szczególnie odpowiednimi do 
stosowania w przemyśle ciężkim, gdzie tradycyjny czujnik pojemnościo-
wy nie może być używany. Czas odpowiedzi jest szybki jak i również 
czas powrotu z nasycenia. Maksymalny zakres pomiarowy wilgotności 
absolutnej 0...130g/m3 i temperatury 50...200°C: Przyrządy posiadają fa-
brycznie skalibrowane wyjścia na zakresy 0...60g/m3 i 0...200°C. Jeżeli 
wymagany jest inny zakres, zaznacz go w zamówieniu (ale mieszczą-
cy się w dopuszczalnym zakresie). Standardowym napięciem zasilania 
jest 24VAC (na życzenie możliwe jest wykonanie wersji na 115VAC lub 
230VAC). Sondy są całkowicie wykonane ze stali nierdzewnej i wyposa-
żone są w 20μm spiekany filtr z brązu. Obudowa jest wykonana z tworzy-
wa, stopień ochrony IP66.

Dane techniczne

Wilgotność 
absolutna

Typ czujnika Przewodzący ciepło podwójny 
czujnik NTC 

Ochrona czujnika Filtr z brązu spiekanego 
i AISI304 20μm

Zakres pomiarowy 0...130g/m3 (0...100%RH 
@60°C i 1013hPa) (*)

Temperatura pracy czujnika 0...200°C
Dokładność ±3g/m3 do 35g/m3 i 40°C
Czas stabilizacji 120s

Czas odpowiedzi 60s z standardowym filtrem dla 
63% wartości końcowej

Powtarzalność ±5%

Temperatura

Typ czujnika Pt100, 4-przewodowy
Zakres pomiarowy 0...200°C
Dokładność 1/3 DIN
Czas odpowiedzi 10s dla 63% wartości końcowej

Wyjścia analo-
gowe

4...20mA (HD3817T...) RL < 500Ω
0...10VDC (HD38V17T...) RL > 10kΩ

Pozostałe 
dane

Napięcie zasilania
24VAC ±10% 50...60Hz
Po uzgodnieniu 115VAC lub 
230VAC ±10% 50...60Hz

Pobór mocy Typowo 4VA 
Temperatura i wilgotność oto-
czenia

-10°C...+70°C / 5...90%RH
(bez kondensacji)

Wymiary obudowy 120x80x55mm
Stopień ochrony IP66 (nie dotyczy sondy)
Materiał obudowy Poliwęglan
Materiał sondy Stal nierdzewna AISI304

(*) Uwaga: zakres 0...130g/m3 odnosi się do temperatury 60°C. Maksymalna wil-
gotność absolutna zmienia się zależnie od temperatury środowiska zgodnie z po-
niższym wykresem.

Wykres wilgotności absolutnej i temperatury.

M
ax

 w
ilg

ot
no

ść
 a

bs
ol

ut
na

 (g
/m

3)
 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Temperatura (°C) 

http://acse.pl


D
AT

A:
 2

8.
05

.2
02

2

Przetworniki wilgotności, temperatury i prędkości powietrza - http://acse.pl

ACSE Sp. z o.o., ul. Pachońskiego 2A, 31 - 223 Kraków, tel/fax +12 415 05 09, e-mail: biuro@acse.pl, http://acse.pl E-23

Wilgotność absolutna (g/m3)
Wyjście 4...20mA i standardowy zakres pomiarowy 0...60g/m3.
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Wilgotność absolutna (g/m3)

Temperatura (°C)
Wyjście 4...20mA i standardowy zakres pomiarowy 0...200°C.
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Wilgotność absolutna (g/m3)
Wyjście 0...10VDC i standardowy zakres pomiarowy 0...60g/m3.
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Kalibracja
Przyrządy są dostarczane fabrycznie skalibrowane, nie wymagają kali-
bracji przez użytkownika.

Uwagi instalacyjne
Każda sonda jest skalibrowana razem z przetwornikiem w fabryce. Son-
da nie może być używana z innym przetwornikiem. Przetwornik musi 
być zainstalowany w miejscu zapewniającym dobrą cyrkulację powietrza. 
Orientacja sondy nie jest ważna. Umieść sondę wewnątrz kanału wen-
tylacyjnego, przewodu lub we wnętrzu suszarni. Do montażu sondy użyj 
np. kołnierza montażowego HD9008.31 lub metalowego dławika PG16 
(∅10…14mm).

Kołnierz HD9008.31

D

H L

A

Dławik metalowy PG16
D = 10…14mm
L = 6.5mm
H = 23mm
A = PG16

HD9008.31

Podłączenie elektryczne

Vac
Zasilanie 

+ +- -

Vac
1 2 3 6 94 7 105 8 11 12

Vac g/m3

Wyjście
g/m3

Wyjście
°C

GND

Wyjście Sonda

Wilgotność abs. Pt100°C

Zasilanie
Podłącz prawidłowe napięcie zasilania pomiędzy zaciski zasilania 1 i 2. 
Podłącz sondę wilgotności względnej i temperatury. Podłącz sondę zwra-
cając uwagę na kolory przewodów i cyfry, zgodnie z poniższą tabelą:

Funkcja Numer zacisku Kolor przewodu

Wilgotność
absolutna

6 Czerwony
7 Biały
8 Żółty

Temperatura Pt100

9 Niebieski
10 Niebieski
11 Czarny
12 Czarny

Wyjścia analogowe
Sygnały wyjściowe są dostępne pomiędzy następującymi zaciskami:
3=g/m3 i 4=GND (dla wilgotności absolutnej)
5=°C i 4=GND (dla temperatury).
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Wymiary

 Ø4.5

Ø4.5

107.5mm

120mm

55
m

m
80

m
m

50
m

m

Ø
26

22
.5

4

40 127 (HD38x17T1...) - 227 (HD38x17T2...)

167 (HD38x17T1...) - 267 (HD38x17T2...)

Sposób zamawiania
HD38 17T .

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

Długość sondy 1 Długość sondy L=127mm
2 Długość sondy L=227mm

Długość przewodu 2 Przewód 2m
5 Przewód 5m

Zasilanie
0 Zasilanie standardowe 24VAC
1 Zasilanie 115VAC
2 Zasilanie 230VAC

Uwaga: 
Podczas zamawiania należy określić zakres pomiarowy (0...60g/m3 lub 0...130g/m3).

Przykłady zamawiania
HD3817T...: Przetwornik wilgotności absolutnej i temperatury. Wyjście 

analogowe 4...20mA. Zakres pomiarowy wilgotności absolut-
nej  0...60g/m3, 0...+200°C (po uzgodnieniu, zakres  0...130g/
m3, 0...+200°C). Sonda z filtrem 20μm z brązu spiekanego 
i AISI304. Temperatura pracy elektroniki -10...+70°C. Tempe-
ratura pracy sondy 0...+200°C. Podczas zamawiania należy 
określić: napięcie zasilania, długość sondy (127mm lub 
227mm) i długość kabla (2m lub 5m).

HD38V17T...: Przetwornik wilgotności absolutnej i temperatury. Wyjście ana-
logowe 0...10VDC. Zakres pomiarowy wilgotności absolutnej  
0...60g/m3, 0...+200°C (po uzgodnieniu, zakres  0...130g/
m3, 0...+200°C). Sonda z filtrem 20μm z brązu spiekanego 
i AISI304. Temperatura pracy elektroniki -10...+70°C. Tempe-
ratura pracy sondy 0...+200°C. Podczas zamawiania należy 
określić: napięcie zasilania, długość sondy (127mm lub 
227mm) i długość kabla (2m lub 5m).

Zależność pomiędzy wilgotnością absolutną, wilgotnością względ-
ną i stosunkiem zmieszania

%RH = 100 · E
Es

AH = 804 · E
(1+0.00366 · T) · P0

MR = 0.622 ·E
P0 – E

%RH = % wilgotności względnej
AH = Wilgotność absolutna w g/m3
MR = Stosunek zmieszania pary wodnej kg na kg powietrza
E = Aktualna wartość ciśnienia pary w powietrzu w Pa
E = Ciśnienie pary nasyconej w powietrzu w Pa
P0 = Ciśnienie atmosferyczne w Pa
T = Temperatura w °C
Wartość Es może być odczytana z tablic psychrometrycznych
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Przetworniki dwutlenku węgla i temperatury HD37BT…, HD37VBT…, 
HD377BT…, HD37V7TV…

 � Zakres pomiarowy CO2: 0...5000ppm
 � Zakres pomiarowy temperatury: 0...50°C
 � Dokładność ±(50ppm +3% pomiaru)
 � Wyjścia analogowe: 4...20mA lub 0...10VDC
 � Wyjście alarmowe: open-collector
 � Zasilanie: 16...40VDC lub 24VAC
 � Wersja: naścienna, kanałowa lub z króćcami pomiarowymi

Opis
Seria przetworników HD37BT… i HD37VBT... przeznaczona jest do kon-
troli jakości powietrza za pomocą pomiaru CO2 (dwutlenku węgla) w sys-
temach wentylacyjnych. Pozwala to na kontrolę ilości wymienianego po-
wietrza zgodnie z normami ASHRAE i IMC. Cel jest podwójny: zachować 
dobry stopień czystości powietrza w pomieszczeniach gdzie przebywa-
ją ludzie i oszczędzać energię, poprzez zwiększanie lub zmniejszanie 
ilości wymian powietrza, w zależności od stopnia czystości powietrza. 
Szczególnie ma to znaczenie w zatłoczonych pomieszczeniach, are-
nach, kuchniach, audytoriach, szkołach, szpitalach, szklarniach i wielu 
innych obiektach. Modele HD37BT… i HD37VBT... oprócz CO2 mierzą 
również temperaturę. Dostępne są wersje z wyjściami analogowymi 
prądowymi 4...20mA lub napięciowymi 0...10VDC, rodzaj wyjścia 
powinien być wyspecyfikowany podczas zamawiania. Wszystkie 
przetworniki wyposażone są w wyjście alarmowe, odpowiednie do ste-
rowania zewnętrznym przekaźnikiem. Alarm ustawiony jest fabrycznie na 
stały poziom 1500ppm, powyżej którego człowiek ma złe samopoczucie. 
Pomiar CO2 (dwutlenku węgla) jest wykonywany za pomocą specjalne-
go czujnika na podczerwień (NDIR metoda: bezrozproszeniowa strumie-
nia podczerwieni), który dzięki podwójnemu filtrowi i metodzie pomiaru, 
zapewnia dokładny i stabilny pomiar. Czujnik podczerwieni jest wypo-
sażony membranę ochroną, która zabezpiecza przed cząstkami kurzu 
i agresywni związkami znajdującymi się w powietrzu, co gwarantuje dłu-
gą żywotność. Na wejściu powietrza do przetwornika znajduje się filtr, 
który można wyjmować i czyścić.

Przetworniki mogą być montowane:
• Na ścianie – wersja TV,
• W kanale z poziomym poborem próbki powietrza – wersja TO
• Na ścianie z króćcami do poboru powietrza poprzez rurki oraz 

specjalnym elementem do poboru próbki w kanale - wersja TC.

W przetwornikach kanałowych i naściennych z poborem próbki za po-
mocą elastycznych rurek minimalna prędkość przepływu powietrza 
to 1m/s. Aby zamontować przetwornik w kanale wentylacyjnym można 
użyć kołnierza montażowego HD9008.31 lub metalowego dławika PG16 
o średnicy wewnętrznej ∅14mm. Zamontowane w kanale króćce po-
miarowe połączone są z przetwornikiem za pomocą elastycznych rurek 
przez które z kanału płynne powietrze: dostępne są króćce pomiarowe 
dla kwadratowych lub prostokątnych kanałów (kod HD3719) oraz dla 
okrągłych kanałów (kod HD3721). Aby zachować określoną dokładność 
elastyczne rurki powinny mieć długość nie większą niż 1m.

Dane techniczne
Zasada pomiaru CO2 NDIR metoda: bezrozproszeniowa strumienia podczerwieni
Zakres pomiarowy 
CO2

0...2000ppm 
0...5000ppm

Dokładność CO2

0...2000ppm 
±(50ppm+3% pomiaru) przy 20°C, 50%RH i 

1013hPa0...5000ppm 
±(50ppm+4% pomiaru)

Zakres pomiarowy 
temperatury 0 ...+50°C

HD377BT... i HD37V7BT...Dokładność 
temperatury ±0.3°C

Wyjścia analogowe 
(zgodnie z modelem)

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

RL < 500Ω
RL > 10kΩ

Wyjście cyfrowe 
(wszystkie modele)

Open-collector (N.O.)

(*) Fabrycznie ustawionyPróg CO2 1500ppm (*)
Vmax = 40VDC
Pmax 400mW

Zasilanie 16...40VDC lub 24VAC±10%
Pobór mocy <2W
Czas stabilizacji po 
starcie 15 minut Aby zagwarantować 

określoną dokładność

Czas odpowiedzi T63, 120s Przy prędkości powietrza 
min. 1m/s.

Efekt temperaturowy 0.2%/°C CO2 Typowa wartość
Efekt ciśnienia 
atmosferycznego 1.6%/kPa Odchyłka w odniesieniu do 

wartości 101kPa
Stabilność 
długoterminowa 5% zakresu/ 5 lat Typowa wartość

Kalibracja 0ppm lub 400ppm w czystym 
powietrzu (jeden punkt)

Automatyczna detekcja 
zastosowanego poziomu 
CO2.

Temperatura 
i wilgotność pracy -5 ...+50°C, 0 ... 95%RH bez kondensacji

Warunki 
przechowywania -10 ...+60°C, 0 ... 95%RH bez kondensacji

Stopień ochrony 
elektroniki

IP21 Wersja naścienna model 
(TV)

IP65 Wersja kanałowa model (TO)

IP65

Naścienna z sondą 
podłączoną za pomocą 
elastycznych rurek, wersja 
(TC)

Wymiary obudowy 80x84x44 Bez sondy
Materiał obudowy ABS
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Modele
Model Typ wyjścia Wielkości mierzone

4 ... 20mA 0 ...10Vdc CO2 Temperatura
HD37BT... X X
HD37VBT... X X
HD377BT... X X X
HD37V7BT... X X X

Model Sonda Zakres pomiarowy
...BTV Wersja naścienna 0...2000ppm
...BTV.1 Wersja naścienna 0...5000ppm

...BTO.1 Wersja kanałowa CO2, L=115mm
Wersja kanałowa CO2 i temperatura , L=120mm 0...2000ppm

...BTO.11 Wersja kanałowa CO2, L=115mm
Wersja kanałowa CO2 i temperatura , L=120mm 0...5000ppm

...BTO.2 Wersja kanałowa CO2, L=315mm
Wersja kanałowa CO2 i temperatura , L=320mm 0...2000ppm

...BTO.21 Wersja kanałowa CO2, L=315mm
Wersja kanałowa CO2 i temperatura , L=320mm 0...5000ppm

...BTC Wersja naścienna z króćcami do poboru próbki 
poprzez rurki 0...2000ppm

...BTC.1 Wersja naścienna z króćcami do poboru próbki 
poprzez rurki 0...5000ppm

Kalibracja
Przyrząd jest fabryczne skalibrowany i nie jest wymagana późniejszej 
kalibracji przez użytkownika. Jednak istnieje możliwość wykonania nowej 
kalibracji aby skorygować offset:

• W punkcie ok. 400ppm (w czystym powietrzu)
• W punkcie 0ppm za pomocą azotu z butli (kod: MINICAN.20A).

Przyrząd automatycznie wykrywa punkt kalibracji: 400ppm lub 0ppm. 
Kalibracja powinna być wykonana tylko w jednym punkcie: każda nowa 
kalibracja kasuję wcześniejszą.

VAC/DC
Zasilanie

+

-

+Vcc

+Vcc

GND

GND CO2 Temp Alarm

CAL
SWITCH

STATUS
Filtr

 Wejście z filtrem CO2

Rurka

LED

Procedura kalibracji
Otwórz pokrywę przyrządu aby mieć dostęp do klawisza kalibracji CAL 
SWITCH i wlotu gazu kalibracyjnego.
1. Otwórz wejście poboru powietrza, jeżeli chcesz kalibrować w ok. 

400ppm, w takim przypadku upewnij się że przyrząd znajduje się 
w czystym powietrzu.

2. W przypadku kalibracji w 0ppm, podłącz butlę z azotem do wejścia  
poboru powietrza. Ustaw wypływ z butli na przepływ 0.3 do 0.5l/min.

3. Podłącz zasilanie zgodnie z specyfikacją i odczekaj min. 15 minut.
4. Zapewnij dostarczanie CO2 przez co najmniej 2 minuty, aby ustabili-

zować pomiar.
5. Kontynuuj dostarczenie CO2 do przyrządu, przytrzymaj klawisz 

SWITCH CAL przez min. 5s, aż zacznie migać dioda STATUS LED: 
rozpoczyna się dwuminutowy proces kalibracji. Przyrząd jest skalibro-
wany dla wartości 0ppm (jeżeli użyłeś butli z azotem) lub 400ppm (je-
żeli kalibrowałeś w czystym powietrzu).

6. Koniecznie odczekaj 2 minuty podczas kalibracji bez zmiany warun-
ków.

7. Gdy dioda LED zgaśnie, kalibracja jest ukończona.

Uwagi instalacyjne
Wybór liczby użytych i zainstalowanych przetworników CO2, powinien 
być oparty na fakcie, że rozchodzenie się CO2 w atmosferze określają 
takie same czynniki jak rozchodzenie się temperatury. Wśród tych czyn-
ników są konwekcja, dyfuzja i wmuszony ruch powietrza w mierzonym 
środowisku. Dlatego aby zapewnić dokładny pomiar dla przetworników 
CO2 (model TV), powinno się je używać w miejscu, gdzie jest wykonywa-
ny pomiar temperatury. Można montować pojedyncze urządzenie (mode-
le TO lub TC) w kanale wentylacyjnym, gdzie jest wykonywana kontrola 
jakości powietrza dostarczanego do pomieszczenia.

Montaż ścienny - modele TV
Przetworniki powinny być zainstalowane w miejscu o dobrej cyrkulacji, 
z daleka od drzwi i okien lub punktów wlotu świeżego powietrza. Przyrzą-
dy powinny być montowane co najmniej na wysokości 1,5m.

Montaż kanałowy - modele TO
• Przetwornik powinien być zainstalowany w taki sposób, aby sonda 

pomiarowa była poprawnie ukierunkowana zgodnie z kierunkiem 
przepływu w kanale. Na główce sondy znajduje się strzałka wskazu-
jąca poprawny kierunek przepływu powietrza. Aby ułatwić instalację, 
z lewej strony obudowy w pobliżu miejsca podłączenia czujnika wy-
grawerowany jest następującym symbol.

• Aby zamontować sondę w kanale wentylacyjnym z płaską po-
wierzchnią (kwadratowym lub prostokątnym), użyj kołnierza monta-
żowego HD9008.31.12 lub metalowego dławika PG16 (z wewnętrz-
nym otworem o średnicy ∅14mm).

Kołnierz HD9008.31

D

H L

A

Dławik metalowy PG16
D = 10…14mm
L = 6.5mm
H = 23mm
A = PG16

HD9008.31
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Modele TC z króćcami do poboru próbek za pomocą rurek.
Dostępne są dwie sondy, do montażu w kanałach kwadratowych i pro-
stokątnych (kod HD3719) i do kanałów okrągłych (kod HD3721). Zobacz 
poniższe rysunki.

H

Wlot powietrza Wylot powietrza

HD3719

L

Sonda do 
kanałów 
okrągłych
HD3721

Sonda do kanałów 
z płaską powierzchnią 
montażową

 
Sonda pomiarowa powinna być tak zorientowana, aby powietrze wchodziło 
do przetwornika z lewej strony obudowy, a wychodziło z drugiej strony.

Podłączenia elektryczne
Zasilanie
Do zasilania przyrządu używaj napięcia zasilania zgodnego z danymi 
technicznymi, zaciski zasilania są oznaczone jako +VDC i GND.

Wyjścia analogowe
Podłączenie sygnałów wyjściowych zależy od modelu:

• Zaciski CO2 i GND dla przetworników CO2,
• Zaciski CO2 i GND i zaciski Temp i GND dla przetworników CO2 

i temperatury.

Wyjście alarmowe
Schemat przedstawia przykładową aplikację z wyjściem alarmowym, za 
pomocą którego sterowany jest zewnętrzny przekaźnik. Gdy zostanie 
przekroczony ustawiony próg (1500ppm), przekaźnik zwiera się i urucha-
mia podłączone urządzenie.
(*) Uwaga: zabezpiecz wyjście analogowe za pomocą ochronnej diod jak 
pokazuje rysunek. Nie przekrocz maksymalnego napięcia i mocy.

VAC/DC
Zasilanie 

+

-

+ +

- -
Output

CO2 

Output
Temp.

+Vcc GND CO2 Temp Alarm

M

Vac

Vmax: +40Vdc
Pmax: 200mW

+(*)
+Vext

Wymiary
HD37BTV / HD377BTV 

84.0 mm

80
.0

 m
m

44.0 mm

65 mm

50
 m

m

Ø3mm

Ø 3mm

Wersja kanałowa

Ø14mm

Ø14mm Wlot powietrza

Czujnik temperatury

HD377BT.1 L = 120mm HD377BT.2 L = 320mm

HD37BT.1  L = 115mm HD37BT.2 L = 315mm

Sonda do kanału okrągłego HD3719

13743

Ø
 6

0

°021x3 °
N 24

Ø
Ø

5,
5

3

6

Sonda do kanału kwadratowego i prostokątnego AP3721

13513 31

Ø 4.5

8869

6

H FL
O

WL
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Sposób zamawiania
Przetworniki CO2 (dwutlenku węgla)

HD37 BT

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

Wersja

V Naścienna
O.1 Kanałowa z sondą L=115mm
O.2 Kanałowa z sondą L=315mm
C Wersja z króćcami pomiarowymi

Zakres pomiarowy – 0...2000ppm
1 0...5000ppm

Przetworniki CO2 (dwutlenku węgla) i temperatury
HD37 7BT

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

Wersja
V Naścienna

O.1 Kanałowa z sondą L=120mm
O.2 Kanałowa z sondą L=320mm

Długość kabla – Zakres 0...2000ppm
1 Zakres 0...5000ppm

Przykłady zamawiania
HD37BT...: Aktywny przetwornik dwutlenku węgla (CO2), wyjście analogowe 

4…20mA. Zasilanie 16...40VDC lub 24VAC. Temperatura pracy 
-5°C...+50°C. Binarne wyjście alarmowe (CO2 > 1500ppm).

HD37BTV: Wersja naścienna. Zakres pomiarowy CO2: 0…2000ppm.
HD37BTV.1: Wersja naścienna. Zakres pomiarowy CO2: 0…5000ppm.
HD37BTO.1: Wersja kanałowa z sondą stalową (AISI304) i średnicy ∅14mm, 

L=115mm. Zakres pomiarowy CO2: 0…2000ppm.
HD37BTO.11: Wersja kanałowa z sondą stalową (AISI304) i średnicy ∅14mm, 

L=115mm. Zakres pomiarowy CO2: 0…5000ppm.
HD37BTO.2: Wersja kanałowa z sondą stalową (AISI304) i średnicy ∅14mm, 

L=315mm. Zakres pomiarowy CO2: 0…2000ppm.
HD37BTO.21: Wersja kanałowa z sondą stalową (AISI304) i średnicy ∅14mm, 

L=315mm. Zakres pomiarowy CO2: 0…5000ppm.
HD37BTC: Wersja z króćcami do podłączenia giętkich rurek. Zakres pomia-

rowy: 0…2000ppm.
HD37BTC.1: Wersja z króćcami do podłączenia giętkich rurek. Zakres pomia-

rowy: 0…5000ppm.

HD37VBT...: Aktywny przetwornik dwutlenku węgla (CO2), wyjście analogowe 
0...10VDC. Zasilanie 16...40VDC lub 24VAC. -5°C ... +50°C. 
Temperatura pracy -5°C...+50°C. Binarne wyjście alarmowe 
(CO2 > 1500ppm).

HD37VBTV: Wersja naścienna. Zakres pomiarowy CO2: 0…2000ppm.
HD37VBTV.1: Wersja naścienna. Zakres pomiarowy CO2: 0…5000ppm.
HD37VBTO.1: Wersja kanałowa z sondą stalową (AISI304) i średnicy ∅14mm, 

L=115mm. Zakres pomiarowy CO2: 0…2000ppm.
HD37VBTO.11: Wersja kanałowa z sondą stalową (AISI304) i średnicy ∅14mm, 

L=115mm. Zakres pomiarowy CO2: 0…5000ppm.
HD37VBTO.2: Wersja kanałowa z sondą stalową (AISI304) i średnicy ∅14mm, 

L=315mm. Zakres pomiarowy CO2: 0…2000ppm.
HD37VBTO.21: Wersja kanałowa z sondą stalową (AISI304) i średnicy ∅14mm, 

L=315mm. Zakres pomiarowy CO2: 0…5000ppm.
HD37VBTC: Wersja z króćcami do podłączenia giętkich rurek. Zakres pomia-

rowy: 0…2000ppm.
HD37VBTC.1: Wersja z króćcami do podłączenia giętkich rurek. Zakres pomia-

rowy: 0…5000ppm.

HD377BT...: Aktywny przetwornik dwutlenku węgla (CO2) i temperatury, dwa 
wyjścia analogowe 4…20mA. Zakres temperatury: 0...50°C 
(nie konfigurowany). Zasilanie 16...40VDC lub 24VAC. Tempe-
ratura pracy -5°C...+50°C. Cyfrowe wyjście alarmowe (CO2 > 
1500ppm).

HD377BTV: Wersja naścienna. Zakres pomiarowy CO2: 0…2000ppm.
HD377BTV.1: Wersja naścienna. Zakres pomiarowy CO2: 0…5000ppm
HD377BTO.1: Wersja kanałowa z sondą stalową (AISI304) i średnicy ∅14mm, 

L=120mm. Zakres pomiarowy CO2: 0…2000ppm.
HD377BTO.11: Wersja kanałowa z sondą stalową (AISI304) i średnicy ∅14mm, 

L=120mm. Zakres pomiarowy CO2: 0…5000ppm.
HD377BTO.2: Wersja kanałowa z sondą stalową (AISI304) i średnicy ∅14mm, 

L=320mm. Zakres pomiarowy CO2: 0…2000ppm.
HD377BTO.21: Wersja kanałowa z sondą stalową (AISI304) i średnicy ∅14mm, 

L=320mm. Zakres pomiarowy CO2: 0…5000ppm.

HD37V7BT...: Aktywny przetwornik dwutlenku węgla (CO2) i temperatury, dwa 
wyjścia analogowe 0...10VDC. Zakres temperatury: 0...50°C (nie 
konfigurowany). Zasilanie 16...40VDC lub 24VAC. -5°C ... +50°C. 
Temperatura pracy -5°C...+50°C. Binarne wyjście alarmowe 
(CO2 > 1500ppm).

HD37V7BTV: Wersja naścienna. Zakres pomiarowy CO2: 0…2000ppm.
HD37V7BTV.1: Wersja naścienna. Zakres pomiarowy CO2: 0…5000ppm.
HD37V7BTO.1: Wersja kanałowa z sondą stalową (AISI304) i średnicy ∅14mm, 

L=120mm. Zakres pomiarowy CO2: 0…2000ppm.
HD37V7BTO.11: Wersja kanałowa z sondą stalową (AISI304) i średnicy ∅14mm, 

L=120mm. Zakres pomiarowy CO2: 0…5000ppm.
HD37V7BTO.2: Wersja kanałowa z sondą stalową (AISI304) i średnicy ∅14mm, 

L=320mm. Zakres pomiarowy CO2: 0…2000ppm.
HD37V7BTO.21: Wersja kanałowa z sondą stalową (AISI304) i średnicy ∅14mm, 

L=320mm. Zakres pomiarowy CO2: 0…5000ppm.

Akcesoria
HD9008.31: Uchwyt do montażu sond o średnicy ∅14mm.
PG16: Dławik metalowy do montażu sond o średnicy ∅14mm.
HD3719: Sonda do poboru próbek powietrza z kanału kwadratowego lub 

prostokątnego. Dwie elastyczne rurki o średnicy ∅3.2/Ø6.4mm 
i długości 1m. Do modeli ...BTC i ...BTC.1.

HD3721: Sonda do poboru próbek powietrza z kanału okrągłego. Dwie 
1m elastyczne rurki o średnicy ∅3.2/Ø6.4mm i długości 1m. Do 
modeli ...BTC i ...BTC.1.

MINICAN.20A: Butla z azotem do kalibracji 0ppm (CO2). Objętość 20l. Z zawo-
rem regulacyjnym. 

MINICAN.20A1: Butla z azotem do kalibracji 0ppm (CO2). Objętość 20l. Bez 
zaworu regulacyjnego. 

T37…m: Przeźroczysta elastyczna rurka PVC o średnicy ∅3.2/Ø6.4mm, 
długość na zamówienie.
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Podstawowe cechy:
• Rejestracja temperatury lub temperatury i wilgotności względnej 

oraz punktu rosy.
• Dostępne są modele z sondą zabudowaną na stale lub z sondą na 

przewodzie.
• Ręczny start rejestracji lub możliwość zaprogramowana (daty i godzi-

ny), a także opóźnienia rozpoczęcia ręcznej rejestracji.
• Możliwość ustawienia progów alarmowych.
• Interfejs komunikacyjny USB.
• Automatyczna generacja raportu w formacie PDF.
• Oprogramowanie do konfiguracji, monitoringu i pobierania danych 

z rejestratora.
• Opcjonalne oprogramowanie zgodne z FDA21 CFR Part11.
• Wyświetlacz LCD oraz kontrolki LED do kontroli: zasilania, rejestra-

cji i alarmów.
• Duża żywotność baterii litowej
• Doskonała ochrona przed warunkami otoczenia

Zastosowanie:
• Monitoring towarów (żywności, leków, roślin, ogólnie łatwo psujących 

się produktów) podczas transportu i składowania.
• Monitoring warunków panujących w laboratoriach.
• Monitoring muzeów i archiwów dokumentów.

Opis
Rejestratory danych z serii HD208 są kompaktowymi przyrządami do 
pomiaru i monitoringu temperatury, wilgotności względnej (RH) oraz 
punktu rosy. Przeznaczonymi do stosowania w różnorodnych aplikacjach 
oraz dostępnymi w różnych wersjach:
• Wersja 1 kanałowa: tylko do pomiaru temperatury (w zależności od 

modelu, czujnik może być zabudowany wewnątrz obudowy, na ze-
wnątrz obudowy lub na przewodzie).

• Wersja 1 kanałowa: do pomiaru temperatury i wilgotności względnej 
(w wersji z sondą zabudowaną na przyrządzie lub na przewodzie).

• Wersja 2 kanałowa: tylko do pomiaru temperatury (z czujnikiem 
zewnętrznym na przewodzie oraz z czujnikiem wewnątrz obudowy).

• Wersja 2 kanałowa: 
jeden kanał to temperatu-
ra i wilgotność względna 
(sonda na przewodzie) 
oraz jeden tylko tempera-
tury (czujnik zabudowany 
wewnątrz obudowy).

Wszystkie modele mogą być 
wyposażone w wyświetlacz 
LCD. Funkcja rejestracji jest 
niezwykle wszechstronna, 
rejestracja może być urucha-
miana i zatrzymywana ręcz-
nie za pomocą przycisków 
lub mogą być programowane 
data i czas rozpoczęcia i za-
trzymania rejestracji. Funkcja 
opóźnionego startu umożliwia 
rozpoczęcie rejestracji po 
ustawionym czasie opóźnie-

nia po naciśnięciu przycisku. Dla każdej mierzonej wielkości mogą być 
ustawione dwa progi alarmowe, które mogą ostrzegać użytkownika, gdy 
wielkość mierzona przekroczy ustawione wartości. Urządzenie generuje 
automatycznie, po zakończeniu rejestracji raport w PDF z wykresem re-
jestrowanych zmiennych. Następnie plik PDF może być skopiowany do 
komputera za pośrednictwem portu USB, bez żadnego dedykowanego 
oprogramowania: urządzenie jest rozpoznawane jako dysk USB.

Podstawowe oprogramowanie HD35AP-S dostarczane w zestawie 
z urządzeniem umożliwia jego konfigurację, monitoring w czasie rze-
czywistym mierzonych wielkości i przesyłanie danych do bazy danych. 
Podłączenie do komputera nie wymaga instalacji sterowników USB, co 
zapewnia kompatybilność ze wszystkimi wersjami systemu operacyjnego 
Windows®. Opcjonalne oprogramowanie HD35AP-CFR21 pozwala na 
korzystanie z funkcji zabezpieczenia rejestrowanych danych i konfigura-
cji urządzenia zgodnie z zaleceniami FDA 21 CFR Part 11.

Dataloggery z serii HD208 zasilane są za pomocą baterii 3,6V (Li-
-SOCl2) oraz są fabrycznie skalibrowane i nie wymagają kalibracji przez 
użytkownika. W razie potrzeby użytkownik może przeprowadzić kalibra-
cję przy użyciu oprogramowania HD35AP-S.

Kontrolka zasilania (POWER): miga co 10s informując, że przyrząd jest 
zasilany. Świeci ciągle, jeśli urządzenie jest podłączone do komputera.

Elektroniczne rejestratory wilgotności i temperatury HD208 (mini dataloggery)

 � Pomiar i rejestracja temperatury, wilgotności względnej 
i punktu rosy

 � Zakres pomiarowy wilgotności: 0...100%RH
 � Zakres pomiarowy temperatury: -40...80°C (-40...150°C)
 � Pamięć: 147,000 do 526,000 próbek
 � Interfejs: USB
 � Oprogramowanie: HD35AP-S
 � Wyświetlacz: LCD (opcja)
 � Zasilanie bateryjne: 3,6V
 � Stopień ochrony: IP64

Wyświetlacz

Kontrolka 
zasilania

Kontrolka 
rejestracji

Kontrolka 
alarmu

Sonda 
wilgotności 

i temperatury 
(HD208...TV

Przycisk
START/MODE

Przycisk
STOP/Przewijanie

Port USB

Sonda temperatury 
∅4.5 x 25mm
(HD208…TS)
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Kontrolka rejestracji (LOG): miga co 10s podczas rejestracji.

Kontrolka alarmu (ALARM): miga co 10s, jeśli któraś z wielkości mie-
rzonych przekroczyła ustawiony próg alarmowy.

Przycisk START / MODE: wciskając go na krótko, zmieniania się rodzaj 
wyświetlanej informacji (wartość mierzona, data / czas, progi alarmowe, 
ustawienia rejestracji, ilość wolnej pamięci); jeśli zostanie naciśnięty dłu-
żej niż 2s, zostanie uruchomiona rejestracja. W modelach bez wyświetla-
cza LCD, przycisk służy tylko do rozpoczęcia rejestracji (START).

Przycisk STOP / Przewijanie: wciskając go na krótko, zmienia wyświe-
tlany parametr (wyświetlany parametr zależy od wyboru dokonanego za 
pomocą przycisku START / MODE); gdy zostanie wciśnięty przez ponad 
2s, następuje zatrzymanie rejestracji. W modelach bez wyświetlacza, 
przycisk służy tylko do zatrzymania rejestracji (STOP).

Dane techniczne
Wilgotność względna
Typ czujnika Pojemnościowy
Zakres pomiarowy 0…100% RH
Rozdzielczość 0,1% RH
Dokładność ±1.5 %RH (5…90 %RH)

±2,5 %RH (w pozostałym zakresie) @ 23°C
Temperatura pracy 
czujnika

-40…+80°C (standard)
-40…+150°C (dla sond HP3517E2…)

Czas odpowiedzi T90 < 20s (prędkość powietrza 2 m/s, bez filtra)
Dryft temperaturowy ±2% w całym zakresie temperatury pracy
Stabilność 1%/rok
Temperatura
Typ czujnika Pt1000 lub NTC10kΩ @ 25 °C (w zależności od modelu)
Zakres pomiarowy NTC10kΩ: -40…+105°C

Pt1000: -50…+300°C
Zakres pomiarowy może być ograniczony przez tempe-
raturę pracy sondy lub też temperaturę pracy przyrządu 
w przypadku sond z zabudowanym wewnątrz lub na ze-
wnątrz odbudowy czujnikiem. Max temperatura pracy przy-
rządu to +75°C.

Rozdzielczość 0,1°C
Dokładność NTC10kΩ: ±0.3°C w zakresie 0…+70°C

 ±0.4°C w pozostałym zakresie
Pt1000:  klasa A, ± (0,15 + 0,002|t|)°C

Stabilność 0.1°C / rok (długoterminowa)
Jednostka °C lub °F
Interwał rejestracji 1, 2, 5, 10, 15, 30 s / 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60 min
Rejestrowane wiel-
kości

W zależności od modelu:
• Temperatura: za pomocą wewnętrznego czujnika, ze-

wnętrznej sondy lub sondy na przewodzie; oblicza śred-
nia kinetyczną temperaturę (MKT); modele z dwoma 
kanałami temperatury (czujnik wewnętrzny i zewnętrzna 
sonda na przewodzie).

• Wilgotność względna
• Punkt rosy
• Napięcie baterii

Pamięć Z nadpisywaniem lub do zapełnienia pamięci.
Całkowita ilość próbek (Ns) zależy od ilości rejestrowanych 
wielkości (Ng):
 Ns=(921,600)/(1+0,75×Ng)
Np.: 
> 526,000 dla jednej zapisywanej wielkości (Ng=1)
> 147,000 dla siedmiu zapisywanych wielkości  (Ng=7)

Alarmy Dwa konfigurowane progi alarmowe dla każdej wielkości 
mierzonej.

Zasilanie Bateria 3.6V (Li-SOCl2), rozmiar AA z 2-pinowym złączem 
typu Molex 5264.

Żywotność baterii Typowo 2 lata, gdy interwał rejestracji wynosi 30s.
Komunikacja Port USB ze złączem mini-USB.
Warunki pracy -40…+75°C / 0…100%RH (bez kondensacji)

Złącze M12 do sond na 
przewodzie (HD208...TC)

Wewnętrzny czujnik 
temperatury

Pokrywa ochronna dla 
portu USB

Port USB

Materiał Tworzywo LURAN® S 777K
Wymiary Obudowa: 70 x 90 x 30mm

Dla wersji ze stałą sondą (TV): 70 x 138 x 30mm
Stopień ochrony IP64
Waga Ok. 150g
Montaż Naścienny

Wyświetlacz LCD
W modelach z wyświetlaczem LCD, przycisk Mode/Przewijanie pozwala 
na wyświetlanie różnych informacji. Za pomocą przycisku MODE (krótkie 
naciśnięcie) można wybrać rodzaj wyświetlanej informacji: wartość mie-
rzona, data i godzina, progi alarmowe, zaprogramowany czas startu i sto-
pu rejestracji, opóźnienie ręcznego rozpoczęcia rejestracji, procent wolnej 
pamięci. Przycisk przewijania (krótkie naciśnięcie) umożliwia poruszanie 
się po różnych ustawieniach wybranej funkcji (patrz schemat). Działanie 
przycisków jest cykliczne. Jeśli naciśniesz przycisk przewijania, gdy na 
wyświetlaczu pojawi się ostatnia z dostępnych parametrów, przyrząd nie 
od razu wróci do pierwszej wielkości, ale rozpocznie automatyczne prze-
łączanie wszystkich dostępnych parametrów. Naciśnij ponownie klawisz 
przewijania, aby powrócić do wyświetlania pierwszego parametru. Jeśli 
parametr nie jest ustawiony, urządzenie wyświetli myślniki.

Sygnalizacja stanów alarmowych na wyświetlaczu
Oprócz kontrolki alarmu, na wyświetlaczu dostępne są cztery kontrolki 
alarmowe, strzałka wskazuje odpowiedni typ alarmu 1, 2, 3 i 4:
• Alarm 1: temperatura jest poniżej ustawionego dolnego progu.
• Alarm 2: temperatura jest powyżej ustawionego górnego progu.
• Alarm 3: wilgotność jest poniżej ustawionego dolnego progu. 
• Alarm 4: wilgotność jest powyżej ustawionego górnego progu.

Jeśli model mierzy dwie temperatury t.j. czujnik zewnętrzny (kanał 1) 
i czujniki wewnętrzny (kanał 2), alarm 1 i 2 odnosi się do temperatury 
mierzonej przez czujnik zewnętrzny (kanał 1).

Alarm 2: temperatura > górny próg

Wyświetlane komunikatów o błędach
Jeżeli wielkość mierzona jest w błędna, na wyświetlaczu wyświetlane są 
następujące informacje:
UFL:  wartość mierzona jest mniejsza niż minimalna wartość (przekro-

czenie dolnego limitu zakresu).
OFL: wartość mierzona jest większa niż maksymalna wartość (prze-

kroczenie górnego limitu zakresu).

Rejestracja
Rozpoczęcie rejestracji może się odbywać:
• Automatyczne - po ustawieniu daty i godziny rozpoczęcia rejestracji.
• Ręcznie - naciskając na dłużej niż 2 sekundy przycisk START / MODE.
• Z opóźnieniem - rejestracja nie rozpoczyna się natychmiast po na-

ciśnięciu przycisku START / MODE, ale po ustawionym czasie opóź-
nienia.

Zatrzymanie rejestracji może być automatyczne, po ustawieniu daty 
i czasu zakończenia lub liczby próbek do zarejestrowania oraz ręcznie, 
naciskając dłużej niż 2s przycisk STOP / Przewijanie.
Programowany czas rozpoczęcia lub zakończenia rejestracji oraz czas 
opóźnienia są ustawiane za pomocą oprogramowania HD35AP-S.
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aktywacji, parametr niezbędny do obliczania MKT. Czas potrzebny do 
wygenerowania pliku PDF zależy od ilości danych, od kilku sekund (jeśli 
ilość danych jest ograniczona) do około minuty.

Połączenie z komputerem PC
Wyciągnij zabezpieczenie złącza USB i podłącz urządzenie do kompu-
tera za pomocą kabla CP23. Jeśli urządzenie nie rejestruje, komputer 
wykrywa go jako zwykły dysk USB i pojawia się lista plików PDF z ra-
portami z poszczególnych sesji rejestracji. W celu przeniesienia danych 
z pamięci wewnętrznej przyrządu do bazy danych na komputerze, należy 
użyć oprogramowania HD35AP-S. Podczas rejestracji możliwe jest 
połączenie za pomocą oprogramowania HD35AP-S i wyświetlanie 
pomiarów w czasie rzeczywistym (tryb monitora), ale nie można 
kopiować plików w formacie PDF. Podłączenie do komputera nie 
wymaga instalacji sterownika. Aby odłączyć urządzenie od kompute-
ra, należy użyć „Bezpiecznego usuwania sprzętu”, funkcja ta dostępna 
jest w systemie operacyjnym. Gdy urządzenie nie jest już podłączone do 
komputera, należy wsunąć na miejsce osłonę ochronną zabezpieczającą 
złącze USB.

Uwaga: podczas generowania raportu PDF na końcu sesji rejestracji, 
urządzenie nie reaguje na polecenia komputera; należy zaczekać aż 
przyrząd zakończy zapisanie pliku PDF.

Podczas rejestracji świeci na wyświetlaczu symbol LOG oraz miga kon-
trolka LOG. W przypadku opóźnionego startu, w czasie oczekiwania na 
rejestrację na wyświetlaczu pojawia się symbol DELAY, co wskazuje, że 
przyrząd oczekuje na rozpoczęcie rejestracji.

Raport PDF
Na koniec każdej sesji rejestracji, rejestrator automatycznie generuje ra-
port w formacie PDF, który można skopiować do komputera za pośred-
nictwem portu USB. Podczas generowania raportu wyświetlacz przy-
rządu pokazuje PDF. Raport zawiera wykresy rejestrowanych wielkości 
i informacje o czasie rozpoczęcia i zakończenia rejestracji, interwale re-
jestracji, liczbie zarejestrowanych próbek, progach alarmu, wartościach 
minimalnych, średnich i maksymalnych każdej z rejestrowanych wielko-
ści. Raport zawiera obliczenia średniej temperatury kinetycznej (MKT). 
Średnia temperatura kinetyczna jest wskaźnikiem zmian temperatury sto-
sowanym głównie w farmacji, jest on obliczany według równania Hayne-
sa jako funkcja wszystkich pomiarów temperatury zmierzonych w trakcie 
sesji rejestracji. Średnia temperatura kinetyczna jest wykorzystywana do 
oceny zmian temperatury przez substancję biologiczną podczas prze-
chowywania lub transportu, odnosi się do temperatury przechowywania, 
która jeżeli utrzymuje się na stałym poziomie, wytwarza w biologicznej 
substancji te same efekty co zmiany rzeczywistych temperatur zareje-
strowanych w badanym okresie czasu. Można ustawić wartość energii 

T1 T2 RH Td

Cykl automa-
tyczny

Rok Miesiąc Dzień HH:MM Sekundy

H: T1 L: T1 H: T2 L: T2 H: R.H.

L: R.H.H: TD L: TDProgi alarmowe 
H: górny : L: dolny

Rok Miesiąc Dzień HH:MM Sekundy

Rok Miesiąc Dzień HH:MM Sekundy

START: Programowanie daty i czasu rozpoczęcia rejestracji

STOP: Programowanie daty i czasu zakończenia rejestracji

HH:MM Sekundy

DELAY: Opóźnienie ręcznego uruchomienia rejestracji

Procent wolnej pamięci
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Konfiguracja
Parametry przyrządu (data / godzina, parametry rejestracji, progi alar-
mowe, wielkości które mają być rejestrowane) są konfigurowane po 
podłączeniu urządzenia do komputera oraz przy użyciu oprogramowania 
HD35AP-S lub za pomocą specjalnie zaprojektowanego formularza PDF.

Zaawansowane wersje oprogramowania
Opcjonalne oprogramowanie HD35AP-Plus i HD35AP-CFR21 pozwala 
aktywować dodatkowe funkcje oprogramowania HD35AP-S. Oprogramo-
wanie HD35AP-Plus pozwala na połączenie wielu użytkowników do bazy 

danych: możliwe jest przechowywanie danych w zdalnej bazie danych 
w sieci lokalnej, do którego podłączony jest komputer, a dane mogą być 
wyświetlane na dowolnym komputerze w sieci za pomocą oprogramo-
wania HD35AP-S (dla podstawowej wersji oprogramowania dostępna 
jest tylko lokalna baza danych z komputera, na którym zainstalowano 
oprogramowanie). Oprogramowanie HD35AP-CFR21 oprócz cech opro-
gramowania w wersji PLUS pozwala na ochronę zapisanych danych oraz 
konfigurację urządzenia zgodnie z FDA21 CFR Part11. Co umożliwia:
• Możliwość śledzenia działań (ścieżka audytu) wykonanych za pomo-

cą oprogramowania; na przykład, który użytkownik i ewentualnie jakie 
wykonał zmiany konfiguracji przyrządu.

• Zarządzanie dostępem użytkowników do konfiguracji urządzenia oraz 
do przeglądania danych w bazie danych. Każdemu użytkownikowi 
może być przypisane inne hasło do korzystania z oprogramowania. 
Istnieją również trzy poziomy dostępu (administrator, super użytkow-
nik oraz użytkownik standardowy); na każdym poziomie, mogą być 
zdefiniowane dozwolone operacje.

• Ochrona bazy danych z której można pobrać dane: możesz mieć pew-
ność, że dane mogą być pobierane tylko w konkretnej bazy danych, 
co uniemożliwia pobieranie danych z różnych baz danych.

Opcje oprogramowania są włączane przez rejestrator HD208 działają-
cych jako klucz sprzętowy po podłączeniu do oprogramowania. Jeśli wię-
cej niż jeden rejestrator serii HD208 jest dostępny, wystarczy, że tylko je-
den z nich działa jako klucz sprzętowy, aby umożliwić dodatkowe funkcje 
i używać ich z pozostałymi rejestratorami danych.

Bateria
Urządzenie korzysta z jednorazowej baterii 3,6V (Li-SOCl2) typu AA. Aby 
podłączyć akumulator lub zastąpić rozładowany akumulator na nowy, na-
leży postępować w następujący sposób:
1. Odkręć 4 śruby z tyłu obudowy i zdejmij tylną pokrywę.
2. W przypadku wymiany baterii, odłącz złącze baterii z płytki drukowa-

nej i wymień baterię na nową tego samego typu. 
3. Podłącz złącze baterii do płytki drukowanej, zachowując prawidłową 

biegunowość. Złącze jest wyposażone w zabezpieczenie polaryzacji, 
które zapobiega przed niewłaściwym podłączeniem. 

4. Zamknij obudowę, przykręć 4 śruby z tyłu obudowy (należy zwrócić 
uwagę na prawidłowe umieszczenie baterii, aby nie utrudniała za-
mknięcia obudowy.

W lewym dolnym rogu wyświetlacza świeci się symbol baterii, gdy poziom 
naładowania akumulatora jest niski; W tym przypadku, należy wymienić 
baterię jak najszybciej.

Montaż przyrządu
Przyrząd wyposażona jest w otwór montażowy z tyłu obudowy do jej mon-
tażu (za pomocą śruby lub haczyka) na ścianie. Wsuń główkę uchwytu 
w dolną części otworu (średnica 10 mm) i pociągnij w dół przyrząd tak, 
aby główka uchwytu została zaklinowana w górnej części otworu (średni-
ca 6mm). Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo zamontowane i nie 
spadnie przypadkowo z uchwytu.

Zamawianie:
HD208… Datalogger do pomiaru temperatury lub temperatury/wilgotno-

ści względnej i punktu rosy. Opcjonalny wyświetlacz LCD. 
Konfigurowalne alarmy wartości mierzonych. Interfejs USB. 
Zasilany baterią 3.6V (Li-SOCl2). Wyposażenie: wersja pod-
stawowa oprogramowania HD35AP-S, bateria, instrukcja ob-
sługi. Kabel USB CP23 oraz zewnętrzne sondy na przewo-
dzie należy zamawiać oddzielnie.

Monitor wielkości mierzonych Informacja o urządzeniu Zakres bazy danych Wybór urządzeń i wielkości

Uprawnienia użytkowników
(Tylko dla HD35AP-CFR21)

Wykres wartości mierzonej
Wartości mierzone

BAZA DANYCH

Otwór montażowy
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HD208 .

Wersja – Bez wyświetlacza (bez oznaczenia)
L Z wyświetlaczem LCD 

Wielości 
mierzone

N Temperatura (czujnik NTC10k)
7P Temperatura (czujnik Pt1000)
1N Temperatura (czujnik NTC10k) i wilgotność
17P Temperatura (czujnik Pt1000) i wilgotność

Typ sondy

– Wewnętrzny czujnik temp. (bez oznaczenia)
TC Tylko zewnętrzna sonda na przewodzie
TS Tylko zewn. sonda temp. w osłonie metalowej
TV Zewnętrzna sonda w osłonie z tworzywa
TCI Zewn. sonda na przewodzie i wewnętrzny czujnik

Opcje 7P i 17P (czujnik Pt1000) są dostępne tylko dla sond zewnętrznych na 
przewodzie. 

Połączone sondy temperatury i wilgotności:
HP3517… Połączona sonda temperatury i wilgotności względnej, zakres 

pomiarowy 0…100%. Czujnik temperatury: NTC10kΩ @25°C 
(HP3517TC…) lub Pt1000 (HP3517E2TC…). Zakres pomia-
rowy czujnika NTC10kΩ: -40…+105°C. Zakres pomiarowy 
czujnika Pt1000: -40…+150°C. Temperatura pracy czujnika 
wilgotności: -40…+80°C (standard) lub opcjonalnie -40…
+150°C z opcją E2. 4-pinowe złącze M12 4-pole. Obudowa 
wykonana z tworzywa Pocan®.

HP3517 .
Czujnik 
temperatury

– NTC10kΩ (bez oznaczenia)
E2 Pt1000

Długość sondy
TC1 135mm
TC3 335mm

Długość przewodu
2 2m
5 5m

10 10m

Sondy temperatury z czujnikiem NTC10kΩ @25°C
TP35N1… Sonda temperatury z czujnikiem NTC10kΩ. Temperatura pra-

cy: -20…+75°C. Dokładność: ±0.3°C w zakresie 0…+70°C / 
±0.4°C w pozostałym zakresie. Wymiary: ∅5x40mm. Materiał 
osłony stal nierdzewna AISI316. 4-pinowe złącze M12.

TP35N1. /C

Długość 
przewodu

3 3m
5 5m

10 10m

TP35N2… Sonda temperatury z czujnikiem NTC10kΩ. Temperatura pra-
cy: 0…+75°C. Dokładność: ±0.3°C w zakresie 0…+70°C / 
±0.4°C w pozostałym zakresie. Wymiary: ∅6x50mm. Materiał 
osłony stal nierdzewna AISI316. 4-pinowe złącze M12.

TP35N2. /C

Długość 
przewodu

3 3m
5 5m

10 10m

TP35N5… Sonda temperatury z czujnikiem NTC10kΩ. Temperatura pra-
cy: -20…+105°C. Dokładność: ±0.3°C w zakresie 0…+70°C 
/ ±0.4°C w pozostałym zakresie. Wymiary: ∅4x100mm. Ma-
teriał osłony stal nierdzewna AISI316. 4-pinowe złącze M12.

TP35N5. /C
Długość 
przewodu

3 3m
5 5m

Sondy temperatury z czujnikiem P1000
TP35.1… Sonda temperatury z czujnikiem Pt100, klasa 1/3DIN, linia 

4-przewodowa. Temperatura pracy: -50…+105°C. Wymiary: 
∅5x40mm. Materiał osłony stal nierdzewna AISI316. 4-pino-
we złącze M12.

TP35.1. /C

Długość 
przewodu

3 3m
5 5m

10 10m

TP35.2… Sonda temperatury z czujnikiem Pt100, klasa 1/3DIN, linia 
3-przewodowa. Temperatura pracy: 0…+70°C. Wymiary: 
∅5x20mm. Materiał osłony stal termoplastyczna guma. 4-pi-
nowe złącze M12.

TP35.2. /C
Długość 
przewodu

3 3m
5 5m

TP35.5… Sonda temperatury z czujnikiem Pt100, klasa 1/3DIN, linia 
4-przewodowa. Temperatura pracy: -40…+300°C. Wymiary: 
∅4x100mm. Materiał osłony stal nierdzewna AISI316. 4-pino-
we złącze M12.

TP35.5. /C
Długość 
przewodu

3 3m
5 5m

Dodatkowe wyposażenie
HD35-AP-S Dodatkowa kopia CD-ROM z oprogramowaniem ba-

zowym HD35AP-S do konfiguracji urządzenia, monito-
ringu i pobierania danych. Dla systemów operacyjnych 
Windows®.

HD35-AP-PLUS Zaawansowana wersja oprogramowania HD35AP-S do 
pracy wielostanowiskowej.

HD35AP-CFR21 Zaawansowana wersja oprogramowania HD35AP-S, 
w tym, oprócz cechy opcji Plus, zarządzanie systemem 
rejestracji danych zgodnie z FDA 21 CFR Part 11.

CP23 Kabel USB ze złączem mini-USB do przyrządu i złą-
czem USB typu A do komputera PC.

HD35-BAT2 Bateria 3.6V (Li-SOCl2), rozmiar AA, z 2-pinowym złą-
czem Molex 5264.

HD75 Nasycony roztwór soli do kalibracji sond wilgotności 
względnej, dostarczany z adapterem dla sond o śred-
nicy 14 mm gwintem M12×1.

HD33 Nasycony roztwór soli do kalibracji sond wilgotności 
względnej 33%RH, dostarczany z adapterem dla sond 
o rednicy 14 mm gwintem M12×1.

http://acse.pl


D
AT

A:
 2

8.
05

.2
02

2
Przetworniki wilgotności, temperatury i prędkości powietrza - http://acse.pl

E-34 ACSE Sp. z o.o., ul. Pachońskiego 2A, 31 - 223 Kraków, tel/fax +12 415 05 09, e-mail: biuro@acse.pl, http://acse.pl

Bezprzewodowe rejestratory danych (temperatury, wilgotności) HD35ED i HD35EDW

 � Zakres pomiarowy wilgotności: 0...100%RH
 � Zakres pomiarowy temperatury: -40...105°C (termistor NTC), 

-100...350°C (Pt100/Pt1000)
 � Zakres pomiarowy ciśnienia atmosferycznego: 600...1100hPa
 � Zakres pomiarowy różnicy ciśnień: ±2.5hPa...±2000hPa
 � Zakres pomiarowy CO: 0...500ppm
 � Zakres pomiarowy CO2: 0...5000ppm
 � Zakres pomiarowy oświetlenia: 0...10000lux
 � Zakres pomiarowy promieniowania UVA: 0...2000mW/m²
 � Interfejs komunikacyjny: USB, RS-485 (MODBUS RTU), Wi-

-Fi (Ethernet), GSM
 � Zasilanie: bateryjne lub zewnętrzny zasilacz
 � Wyświetlacz: LCD (opcja)

Opis
System bezprzewodowej rejestracji i monitoringu z serii HD35AP..., 
HD35RE... i HD35ED... przeznaczony jest do rejestracji i monitoringu 
wielu wielkości fizycznych w różnych zastosowaniach. System umożliwia 
pomiar i rejestrację następujących wielkości:

• Temperaturę
• Wilgotność względną
• Ciśnienie atmosferyczne i różnicę ciśnień
• Oświetlenie i promieniowanie UV
• Tlenek węgla (CO)
• Dwutlenek węgla (CO2)
• Przyspieszenie

Urządzenia które mierzą wilgotność względną i temperaturę mogą rów-
nież obliczać punkt rosy. Ilość obliczanych wartości zależy od modelu 
i mogą być następujące: punkt rosy, temperatura termometru mokrego, 
wilgotność względną, stosunek zmieszania (współczynnik masowej za-
wartości wody), cząstkowe ciśnienie parowania (prężność pary wodnej). 
W zależności od modelu rejestratora zewnętrzne sondy pomiarowe pod-
łączane są do dataloggera za pomocą złącza M12 lub zacisków śrubo-
wych. Niektóre modele posiadają wbudowane czujniki. Modele z wejścia-
mi w postaci listwy zaciskowej umożliwiają podłączenie:

• Przetworników z sygnałami 4...20mA, 0...1V lub 0...50mV
• Czujników: Pt100 / Pt1000 i K, J, T, N, E
• Czujników z wyjściami kontaktowymi (liczniki przełączające) lub wej-

ściami potencjometrycznymi.

Typowe zastosowania systemu rejestracji u z serii HD35A...:
• Przemysł spożywczy (mrożenie produktów, przechowywanie w chłod-

nie, produkcja i przewóz żywności).
• Zdrowie (przechowywanie leków, szczepionek, krwi, monitorowanie 

inkubatorów i sal operacyjnych).
• Szklarnie i uprawa roślin.
• Analiza mikroklimatu (jakości powietrza, pomiary meteorologiczne 

i hydrologiczne).
• Muzea i archiwa.
• Transport łatwo psujących się i wrażliwych towarów.
• Wentylacja.
• Czyste pomieszczenia.
• Laboratoria.
• Procesy przemysłowe.

Elementy systemu:
System składa się z następujących elementów:
• HD35AP...: Jednostka centralna 
• HD35RE...: Repeater (wzmacniacz sygnału)
• HD35ED...: Seria rejestratorów (dataloggerów)
• HD35ED-ALM: Moduł alarmowy

HD35AP...: Jednostka centralna 
Jednostka centralna jest interfejsem pomiędzy dataloggerami umiesz-
czonymi w miejscu pomiaru a komputerem PC. Komunikacja z oddalo-
nymi dataloggerami jest bezprzewodowa. Jednostka centralna dostępna 
jest w następujących wersjach:

• HD35AP: Jednostka centralna tylko z USB
• HD35APS: Jednostka centralna z USB 
i RS485 z MODBUS-RTU (jednostka pod-
stawowa działa jako multiplekser adresująca 
polecenia MODBUS z PC/PLC do urządzeń 
w sieci.
• HD35APW: Jednostka centralna z USB 
i Wi-Fi do połączenia z lokalną siecią bezprze-
wodową i interfejsem Ethernet do przewodo-
wego połączenia z lokalną siecią przy użyciu 
protokołu MODBUS TCP/IP (z wbudowanym 
serwerem Web).
• HD35APW: Jednostka centralna z USB i 
zintegrowanym modułem GSM do wysyłania 
SMS-ów na telefony komórkowe i danych za 
pomocą e-mail lub adresu FTP. Umożliwia 
komunikację z komputerem za pomocą proto-
kołu GPRS TCP/IP.

Datalogger HD35...
Datalogger HD35...

Transport

Magazyn i biuro

Pobieranie danych

Załadunek
towarów

Roładunek towarów

Jednostka
centralna

http://acse.pl


D
AT

A:
 2

8.
05

.2
02

2

Przetworniki wilgotności, temperatury i prędkości powietrza - http://acse.pl

ACSE Sp. z o.o., ul. Pachońskiego 2A, 31 - 223 Kraków, tel/fax +12 415 05 09, e-mail: biuro@acse.pl, http://acse.pl E-35

HD35ED...: Seria rejestratorów (dataloggerów)
Dataloggery są oddalonymi urządzeniami połączonymi z sondami pomia-
rowymi. Instalowane są w warunkach monitorowanych i zasilane są z 

wbudowanego akumulatora, umożliwiającego 
długą pracę. Dane pomiarowe są zapisywane 
w wewnętrznej pamięci i są automatycznie 
wysyłane do jednostki podstawowej w regular-
nych odstępach lub też na żądanie użytkow-
nika. Dostępne są wersje z lub bez wyświe-
tlacza LCD. Wersje z wyświetlaczem LCD 
umożliwiają podgląd wartości mierzonych jak 
również konfigurację podczas instalacji za po-
mocą klawiatury.

HD35ED-ALM: Moduł alarmowy
Moduł alarmowy umożliwia uruchamianie urządzeń alarmowych (syren, 
urządzeń migających, świateł) lub silników za pomocą wyjść przekaźni-
kowych.

Instalacja systemu.
Dzięki bezprzewodowej transmisji, instalacja systemu jest bardzo prosta 
i szybka. Ponadto, nie potrzeba demontować dataloggera z jego miejsca 
lub iść do miejsca instalacji, aby pobrać zmierzone dane w PC.

Po podłączeniu do komputera PC za pomocą USB, jednostka jest bezpo-
średnio zasilana z portu USB komputera PC. W przypadku braku podłą-
czenia za pomocą USB, jednostka jest zasilana z wbudowanego akumu-
latora lub za pomocą zewnętrznego zasilacza (opcja).

HD35RE...: Repeater (wzmacniacz sygnału)

Repeater jest urządzeniem pełniącym rolę 
łącznika pomiędzy jednostką centralną 
HD35AP… i dataloggerami HD35ED…. Po-
zwala to na zwiększenie odległości pomiędzy 
datalogerami i jednostką centralną. 

System z bezpośrednim połączeniem jednostki centralnej z komputerem PC za pomocą USB.

300 m

300 m

HD35AP

USB

PC

HD35ED...

HD35ED...

HD35ED...

HD35ED...
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System z połączeniem jednostki centralnej z komputerem PC za pomocą lokalnej sieci Ethernet.

ETHERNET

PC1

PC2

ETHERNET

HD35ED...

300 m

HD35APW

HD35ED...

HD35ED...

System z połączeniem jednostki centralnej z komputerem PC za pomocą lokalnej sieci Wi-Fi

300 m

HD35APW

ETHERNET

PC1

PC2

Wi-Fi
Access
Point

Wi-Fi Wi-Fi

HD35ED...

HD35ED...

HD35ED...
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System z połączeniem jednostki centralnej z komputerem PC za pomocą RS485 MODBUS RTU

300 m

PLC RS485 MODBUS-RTU

Inne czujniki Inne czujniki

HD35ED...

HD35ED...
300 m

HD35APS HD35ED...

System z połączeniem jednostki centralnej z komputerem PC za pomocą GSM

HD35ED...

300 m

HD35APG

GSM

INTERNET

@

FTP
e-mail

Altri sensori Altri sensori

HD35ED...

HD35ED...

Podłączenie GSM pozwala na kontrolę systemów w dużej odległości, 
np. w przypadku transportu towaru łatwo psujący się. Wystarczy zain-
stalować jednostkę centralną w poruszającym się systemie (na przykład 
wewnątrz samochodu ciężarowego). Komunikacja przez protokół GPRS 
TCP/IP pozwala oddziaływać na jednostkę podstawową, co umożliwia 
zdalne poznanie konfiguracji i jej zmianę w dowolnym czasie.
Wszystkie modele dostępne są w trzech wersjach, w zależności od za-
kresu częstotliwości 868MHz (zgodnie z normami europejskimi EN 300 
220), 902-928MHz (zgodnie z normami U.S. FCC część 15 rozdział 247 
i I.C. RSS-210), 915.9-929.7MHz (zgodnie z normami ARIB STD-T108).

System transmisji jest pewny i odporny na zakłócenia. Poprawność prze-
słanych danych jest zapewniona przez dwukierunkową komunikację po-
między jednostką centralną i dataloggerami.
Typowa odległość pomiędzy dwoma urządzeniami komunikującymi się 
wynosi ok. 300m w otwartym polu. Odległość może być mniejsza jeśli 
będą występować przeszkody między urządzeniami. Odległość pomię-
dzy jednostką centralną, a datalogerem można zwiększyć stosując repe-
atery HD35RE. Połączenie repeaterów może być kaskadowe, co umożli-
wia połączenie wielu repeaterów (sieć wielopoziomowa).

http://acse.pl
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System z połączeniem jednostki centralnej z komputerem PC za pomocą repeaterów HD35RE.

USB

HD35ED...

HD35ED...

HD35ED...

HD35ED...

300 m

300 m

HD35AP

HD35RE

Inne dataloggery

HD35RE

System może składać się z maksymalnie 256 urządzeń (razem z jed-
nostką centralną i repeaterami). Każde urządzenie jest identyfikowane 
za pomocą swojego adresu.

Alarmy
Dla każdej mierzonej wartości mogą być ustawione dwa progi alarmowe 
(górny i dolny). Gdy próg alarmowy jest przekroczony, wewnętrzny buz-
zer datalogera emituje sygnał akustyczny, a jednocześnie sygnał alar-

mowy jest wysyłany do jednostki centralnej i wyświetlany na monitorze 
komputera. Jeżeli jednostka centralna jest wyposażona w moduł GSM 
(HD35APG), alarm jest również wysyłany za pomocą SMS i e-mail. Je-
żeli jest podłączony zewnętrzny moduł alarmowy (HD35ED-ALM), to uru-
chamiane są urządzenia sygnalizacyjne (syreny, migające światła, itp.) 
lub siłowniki. Moduł alarmowy HD35ED-ALM współpracuje z wszystkimi 
wersjami jednostek centralnych.

GSM

USB

300 m

HD35APG

HD35ED...

HD35ED-ALM

HD35ED...
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Rejestracja
Każdy datalogger wchodzący w skład systemu może być skonfigurowany 
z różnymi interwałami pomiaru i rejestracji. Zapisana wartość jest warto-
ścią średnią pomiarów dla danego interwału rejestracji. Wysyłane dane 
są również zapisywane w pamięci wewnętrznej dataloggera, gdy pamięć 
dataloggera jest pełna, może on zatrzymać rejestrację lub kontynuować 
nadpisując najstarsze rekordy. Oprócz dataloggera, po wysłaniu danych,  
dane są przechowane również w pamięci wewnętrznej jednostki cen-
tralnej; dlatego system jest niezwykle bezpieczny, zabezpieczony przed 
utratą danych i nie wymaga zawsze połączonego komputera PC z jed-
nostką centralną.

Oprogramowanie
Dostarczane oprogramowanie PC HD35AP-S pozwala na konfigurację  
wszystkich urządzeń systemu, podgląd statusu połączenia, poziomu sy-
gnału RF i poziomu naładowania baterii każdego urządzenia, pozwala to 
podglądać wartości mierzone na bieżąco zarówno w postaci wykresu jak 
i wartości liczbowych. Dane mogą być pobierane automatycznie w regu-
larnych odstępach lub ręcznie na żądanie użytkownika. Dane pobrane 
do PC zapisywane są również w bazie danych. Jeśli PC jest połączone 
z siecią lokalną i zainstalowania jest rozbudowana wersja oprogramo-
wania (HD35AP-PLUS), przechowane w bazie danych dane są również 
dostępne dla innych komputerów PC połączonych z siecią lokalną.

Web serwer
Przy użyciu aplikacji web serwer zawartej na płycie CD-ROM z opro-
gramowaniem HD35AP-PLUS, baza danych jest dostępna przy użyciu 
przeglądarki internetowej. System używający jednostkę centralną wypo-
sażoną w Ethernet i Wi-Fi (HD35APW), dzięki wbudowanemu w jednost-
kę centralną web serwerowi umożliwia podgląd w czasie rzeczywistym 
pomiarów i konfigurację systemu z dowolnego podłączonego do sieci 
komputera PC przy użyciu przeglądarki internetowej (internet Explorer, 
Firefox, ...) bez instalacji na komputerze jakiegokolwiek oprogramowania. 
Dostęp do systemu rejestracji za pomocą przeglądarki internetowej jest 
chroniony za pomocą hasła.

Konfiguracja
Datalogger wyposażony w wyświetlacz LCD i klawiaturę może być kon-
figurowany za pomocą klawiatury. Dostęp do parametrów konfiguracyj-

nych dataloggera za pomocą klawiatury jest chroniony za pomocą hasła. 
Dostępne są dwa rodzaje hasła, jedno dla użytkownika dataloggera jako 
operatora (dostęp tylko dla niektórych nastaw) i drugie dla administratora 
(dostęp do wszystkich nastaw). Zmiany konfiguracji dataloggera doko-
nane za pomocą klawiatury są automatycznie przesyłane do jednostki 
centralnej oraz są raportowane przez oprogramowanie PC. Jednostka 
centralna przechowuje parametry każdego rejestratora danych (na przy-
kład progi alarmowe, itd.).

Wbudowany zegar
Wbudowany zegar dataloggerów jest stale synchronizowany z zegarem 
jednostki centralnej, eliminuje to problemy związanie z przesunięciem 
czasów dataloggerów. Zapewnia to jednakowy czas dla wszystkich data-
loggerów, cecha szczególnie przydatna jeśli chce się porównać wskaźni-
ki zarejestrowane przez dataloggery w tym samym czasie.

Wyświetlacze
Urządzenia systemu wyposażone są w wyświetlacz, wskazujący status 
komunikacji: problemy z komunikacją, na przykład: zbyt duże odległo-
ści urządzeń lub obecności przeszkód. Urządzenia również wskazują 
poziom naładowania baterii lub status alarmu. Powyższe informację do-
stępne są dla modeli wyposażonych w wyświetlacz LCD jak i poprzez 
kontrolki LED dla modeli bez wyświetlacza LCD. 

Instalacja
Praktyczny uchwyt montażowy do montażu na ścianie pozwala na szybki 
demontaż i zastąpienie urządzenia w systemie, np. przy wymianie bate-
rii lub przy okresowej kontroli lub kalibracji w laboratorium. Opcjonalnie 
urządzenia mogą być montowane na stałe przy użyciu specjalnych koł-
nierzy wykonanych ze stopu aluminium i przykręcanych do ściany. Wy-
korzystanie uchwytów kołnierzowych umożliwia zabezpieczenie przed 
demontażem przyrządu umożliwiając zabezpieczenie urządzenia przed 
demontażem za pomocą kłódki.

Zgodność
Dataloggery są zgodne z normami EN12830. Natomiast oprogramowa-
nie HD35AP-S jest wykonane zgodnie z FDA21 CFR part 11: wszystkie 
operacje na danych są chronione hasłem.

http://acse.pl


D
AT

A:
 2

8.
05

.2
02

2
Przetworniki wilgotności, temperatury i prędkości powietrza - http://acse.pl

E-40 ACSE Sp. z o.o., ul. Pachońskiego 2A, 31 - 223 Kraków, tel/fax +12 415 05 09, e-mail: biuro@acse.pl, http://acse.pl

Wskazania dataloggerów z wyświetlaczem LCD.
W zależności od modelu dataloggera wyświetlacz LCD jest standardowy 
lub graficzny. Modele z standardowym wyświetlaczem LCD są oznaczo-
ne kodem „L”, natomiast modele z wyświetlaczem graficznym oznaczone 
kodem „G”. Wszystkie wartości mierzone przez datalogger i obliczane 
są wyświetlane na wyświetlaczu LCD. W modelach które mierzą różne 
wartości, temperatura jest wyświetlana w drugim wierszu wyświetlacza. 
Wyświetlany jest również status połączenia, rejestracji i poziom nałado-
wania baterii.

Modele z graficznym wyświetlaczem LCD pozwalają na wyświetlanie 
równoczesne 3 wartości. Wyświetlacz graficzny pokazuje również po-
ziom sygnału, datę i czas.

Dataloggery z wyświetlaczem LCD mogą wskazywać wartości mierzone 
w różnych jednostkach. Na przykład w modelach z pomiarem temperatu-
ry, użytkownik może wybrać °C lub °F,a w modelach z pomiarem ciśnie-
nia atmosferycznego użytkownik może wybrać wyświetlaną jednostkę 
spośród: hPa(=mbar), mmHg, inchHg, mmH2O, inchH2O, atm.

Dostępne wersje dataloggerów
Aby podkreślić fizyczne wielkości mierzone przez rejestrator danych, po-
niżej przedstawiono symbole przypisane wartościom mierzonym:

%

1 = Wilgotność

4b = Ciśnienie atmosferyczne (barometryczne)

4 = Różnica ciśnień (4r1 = zakres 1, 4r2 = zakres 2, itp.)

N = Temperatura NTC10k (N/2 = 2 kanały, N/3 = 3 kanały)

7P = Temperatura Pt100/Pt1000 (N/3 = 3 kanały)

A = Tlenek węgla

B = Dwutlenek węgla

I = Oświetlenie

UV U = Promieniowanie UVA

V = Przyspieszenie

Oznaczenie dotyczące rodzaju sond:
TC: Sonda na przewodzie.
TV:  Sonda temperatury i wilgotności z sensorem wilgotności o dużej 

dokładności, wersja naścienna.
TVI: Sonda temperatury i wilgotności, wersja naścienna.
TCV: Sonda oświetlenia/promieniowania na przewodzie oraz sonda tem-

peratury i wilgotności z sensorem wilgotności o dużej dokładności 
w wersji naściennej.

Modele które mierzą wilgotność i temperaturę za pomocą połączonej 
sondy na przewodzie (model ...TC) z serii HP3517... z wysokiej dokład-
ności czujnikiem wilgotności i czujnikiem temperatury NTC10k lub Pt100 
(w zależności od modelu). Wymiana sondy HP3517... wymaga rekalibra-
cji nowej sondy razem z przyrządem.

Modele wyposażone w wejścia pomiarowe ze złączami M12 do pomiaru 
temperatury przy użyciu sond z serii TP35... z czujnikiem NTC10k lub 
Pt100/Pt1000.

(*) Dostępne zakresy pomiarowe różnicy ciśnień:
Model Zakres pomiarowy

HD35ED 1N4r1 TV -2.5...2.5hPa (mbar)
HD35ED 1N4r2 TV -10...10hPa (mbar)
HD35ED 1N4r3 TV -100...100hPa (mbar)
HD35ED 1N4r4 TV -2000...2000hPa (mbar)

TAB. 1A: Dataloggery do montażu w pomieszczeniach.

Model

Wielkości mierzone Wyświetlacz Wejścia

Rys.
%

UV L G Ilość 
złącz 
M12

Wbudo-
wany 

czujnikNTC
10k

Pt100
Pt1000 RH Patm ∆P Lux UVA CO CO2 Stand. Graficz.

HD35ED 7P/3TC + + 3 A, B
HD35ED N/3 TC + + 3 A, B
HD35ED N TV + + + E, F
HD35ED 1 TV + + + E, F
HD35ED 1 TVI + + + A, B
HD35ED 1N TC + + + 1 A, B
HD35ED 1N/2 TC + + + 2 E, F
HD35ED 17P TC + + + 1 E, F
HD35ED 1N TV + + + + E, F
HD35ED 1N TVI Zintegrowany + + + E, F
HD35ED 14bN TC + + + + 1 Patm A, B
HD35ED 14bN TV + + + + + E, F
HD35ED 14bN TVI Zintegrowany + + + + E, G
HD35ED 4r...TV (*) + + + + + H, I
HD35ED 1N4r...TV (*) + + + + + H, I
HD35ED 1NI TCV + + + + 1 T/RH E, F
HD35ED 1NI TV + + + + + E, F
HD35ED 1NIU TCV + + + + + 1 T/RH E, F
HD35ED 1NIU TV + + + + + + E, F

HD35ED 14bNI TCV + + + + + 1 T/RH/
Patm E, F

HD35ED 14bNI TV + + + + + + E, F

HD35ED 14bNIU TCV + + + + + + 1 T/RH/
Patm E, F

HD35ED 14bNIU TV + + + + + + + E, F
HD35ED 1NAB Zintegrowany + + + + + J, K
HD35ED 14bNAB + + + + + + J, K
HD35ED H Wejścia: 4...20mA, 0...1V lub 0...50mV, Pt100, Pt100, K, J, T, N, E + 3 wejścia C, D
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TAB. 1B: Dataloggery w obudowach do montażu wewnątrz pomieszczeń.

HD35ED

PINGALARM

BATTERY

1*

A

MENU

ENTER

FUNC
INTRF

CONN

PING

HD35EDL

52.7
21.4°C

RH%

LOG

2*
1*

B

HD35ED

PINGALARM

BATTERY

C

MENU

ENTER

FUNC

PING

HD35EDG

A: 4-20mA Atm pressure
1018.8 mbar

16:522012 04 24/ /
LOG

B: Pt100
C: Tc-K
RSSI

19.5 °C
18.6 °C
-46 dBm

D

HD35ED

PINGALARM

BATTERY

4* 3*

E

MENU

ENTER

FUNC
INTRF

CONN

PING

HD35EDL

1765
20.8°C

LUX

LOG

3*4*

F

MENU

ENTER

FUNC

PING

HD35EDG

Temperature
17.5 °C

16:522012 04 24/ /
LOG

RH
Atm. pres
Dew point

58.9 %
1025.4 hPa

9.4 °C

G

HD35ED

PINGALARM

BATTERY

5*

H

MENU

ENTER

FUNC
INTRF

CONN

PING

HD35EDL

147
21.4°C

hPa

LOG

5*

I

HD35ED

PINGALARM

BATTERY

J

MENU

ENTER

FUNC

PING

HD35EDG

Carbon dioxide
537 ppm

16:522012 04 24/ /
LOG

CO
Temp
RH

0 ppm
17.7 °C
58.0 %

K
1*: Ilość złącz M12 zależy od wybranego modelu i jest podana w tabeli 1A.
2*: Typ wyświetlacza zależy od wybranego modelu i jest podana w tabeli 1A.
3*: Dostępne tylko w modelach z wbudowanym czujnikiem do pomiaru oświetlenia lub promieniowania UVA.
4*: Dostępne tylko w modelach z zewnętrznym czujnikiem do pomiaru oświetlenia lub promieniowania UVA.
5*: Dostępne tylko w modelach z pomiarem wilgotności i temperatury.
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Dane techniczne
HD35AP... - jednostka centralna

LED

Zewnętrzna
antena RF

Złącze zasilania
Mini-USB

Złącze RS485 M12
(tylko HD35APS)

lub
Złącze Ethernet RJ45

(tylko HD35APW)

Mini-USB

Tylko HD35APG

Antena GSM

Zewnętrzna
antena RF

LED

Złącze zasilania

Wersje HD35AP: Tylko interfejs USB
HD35APS: Interfejs USB i RS485 (MODBUS RTU)
HD35APW: Interfejs USB, Wi-Fi i Ethernet
HD35APW: Interfejs USB i moduł GSM

Zasilanie Wbudowana bateria litowo-jonowa,2250mA/h, złącze JST 3-pinowe
Opcjonalnie zewnętrzny zasilacz 6VD (SWD06)
Bezpośrednio z portu USB

Pobór mocy 30mA
Częstotliwość transmisji 868MHz, 902-928MHz lub 915,9-929,7MHz (w zależności od modelu)
Antena Zewnętrzna
Max odległość 300m w otwartym polu
Wyjście szeregowe USB ze złączem Mini-USB (kabel CP23)

RS485 z protokołem MODBUS RTU (tylko HD35APS)
Ethernet Tylko model HD35APW. Protokół komunikacyjny MODBUS TCP/IP. 

Zintegrowany serwer www.
Wi-Fi Tylko model HD35APW. Protokół komunikacyjny MODBUS TCP/IP. 

Zintegrowany serwer www.
GSM Tylko model HD35APG. Do wysyłania SMS-ów i danych na e-mail lub 

FTP. Dostępny protokół GPRS TCP/IP.
Pamięć wewnętrzna Ilość danych zapisywanych jest uzależniona od typu podłączonych 

dataloggerów. Pojemność pamięci wynosi 226 700 próbek jeżeli 
wszystkie dataloggery rejestrują 7 parametrów.

Kontrolki LED Wskazują podłączenie zewnętrznego zasilania, poziom naładowania 
baterii i status komunikacji RF.

Czas pracy na baterii Typowo 3 dni
Warunki pracy -10...60°C / 0...85RH (bez kondensacji)
Wymiary Patrz rysunek wymiarowy
Waga Ok. 200g (razem z baterią)
Obudowa ABS
Stopień ochrony IP64
Montaż Naścienny za pomocą uchwytu umożliwiającego demontaż lub uchwy-

tu stałego.

HD35ED... - Dataloggery w obudowie do montażu w pomieszczeniach
Częstotliwość transmisji 868MHz, 902-928MHz lub 915,9-929,7MHz (w zależności od modelu)
Antena Wewnętrzna
Zasięg transmisji 300 w otwartej przestrzeni 
Interwał pomiarów 1, 2, 3, 5, 10, 15, 30s/ 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60minut
Interwał rejestracji i transmisji (*) 1, 2, 3, 5, 10, 15, 30s/ 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60minut
Pamięć wewnętrzna Nadpisywanie najstarszych rekordów lub zatrzymanie rejestracji, gdy pamięć jest pełna. 

Ilość próbek możliwa do zapisania zależy od ilości rejestrowanych parametrów (patrz tabela 2).
Alarm Akustyczny za pomocą wewnętrznego buzzera.

(*) Niektóre modele mierzące większą liczbę parametrów mogą mieć minimalny interwał dłuższy niż 1s.
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HD35ED.. - dataloggery w obudowie do montażu wewnątrz pomieszczeń
LCD

(opcja) Wewnętrzna
antena RF

LED
częstotliwość

Złącza M12
(1 do 3 w zależnosci od modelu)

Klawiatura

Napięcie zasilania Wewnętrzna bateria 3.6V (Li-SOCl2) rozmiar AA z 2- pinowym złączem 
Molex 5264.
W modelach z siatkową osłoną czujnika, dostępne jest złącze ze-
wnętrznego zasilania (SWD06).

Wyświetlacz Standardowy lub graficzny LCD w zależności od modelu (opcja). 
Patrz tabela 1.

Klawiatura Przyciski do połączenia w sieci.
Modele z wyświetlaczem LCD są wyposażone w przyciski do konfigu-
racji i przewijania mierzonych wartości.

Kontrolki LED Kontrolka statusu połączenia RF. Modele bez wyświetlacza LCD wypo-
sażone są w kontrolki alarmu i stanu naładowania baterii.

Czas pracy na baterii Typowo 2 lata (bez repeaterwów i dla interwału zapisu 30s)
Warunki pracy Temperatura pracy: -20...70°C (-10...70°C dla modeli z siatką)

Wilgotność: 0...85%RH (bez kondensacji)
Wymiary Patrz rysunki wymiarowe
Złącza dla zewnętrznych 
sond kablowych

W zależności od modelu, złącza M12 lub zaciski śrubowe.

Waga Ok. 200g (wersja z wyświetlaczem LCD i baterią)
Materiał obudowy ABS
Stopień ochrony IP64 (wersje z złączami M12)
Montaż Naścienny za pomocą uchwytu umożliwiającego szybki demontaż 

przyrządu (standard) lub za pomocą uchwytu do stałego montażu 
(opcja).

Zaciski podłączeniowe
pod pokrywą

Sonda RH+T

Czujnik oświetlenia i UVA

Sensory zabezpieczone siatką ochronną

Zasilanie

LED
Alarm

LED
Częstotliwość Antenna RF

LED
baterii Przycisk połączenia

Wejścia
różnicy ciśnień
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HD35RE - repeater

LED

Złącze zasilania

Mini-USB

Przycisk połączenia

Zewnętrzna antena RF Napięcie zasilania Wewnętrzna bateria 3.7V litowo-jonowa, pojemność 2250mAh z 3- 
pinowym złączem JST. 
Opcjonalnie zewnętrzny zasilacz 6VDC (SWD06).
Zasilanie bezpośrednio z portu PC USB.

Pobór prądu 30mA
Częstotliwość transmisji 868MHz, 902-928MHz lub 915,9-929,7MHz (w zależności od modelu)
Antena Zewnętrzna
Max odległość 300m w otwartym polu
Wyjście szeregowe USB ze złączem mini-USB (kabel CP23)

(Tylko do konfiguracji nie do ściągania danych)
Kontrolki LED Kontrolki statusu połączenia RF, zewnętrznego zasilania i poziomu 

naładowania baterii.
Klawiatura Przycisk podłączenia do sieci.
Czas pracy na baterii Typowo 3 dni
Warunki pracy Temperatura pracy: -10...60°C

Wilgotność: 0...85%RH (bez kondensacji)
Wymiary Patrz rysunki wymiarowe
Waga Ok. 200g (z baterią)
Materiał obudowy ABS
Stopień ochrony IP64
Montaż Naścienny za pomocą uchwytu umożliwiającego szybki demontaż 

przyrządu (standard) lub za pomocą uchwytu do stałego montażu 
(opcja).

HD35ED-ALM - moduł alarmowy
LED Antena RF

Styki przekaźnika
(Chronione pokrywą)

Przycisk podłączenia

Napięcie zasilania Wewnętrzna bateria 3.6V (Li-SOCl2) rozmiar AA z 2- pinowym złączem 
Molex 5264. 

Częstotliwość transmisji 868MHz, 902-928MHz lub 915,9-929,7MHz (w zależności od modelu)
Antena Wewnętrzna
Max odległość 300m w otwartym polu
Wyjście szeregowe USB ze złączem mini-USB (kabel CP23)

(Tylko do konfiguracji nie do ściągania danych)
Kontrolki LED Kontrolki statusu połączenia RF, alarmu i poziomu naładowania baterii.
Klawiatura Przycisk podłączenia do sieci.
Czas pracy na baterii Typowo 1 rok w typowych warunkach (zależy od częstotliwości alarmów)
Warunki pracy Temperatura pracy: -10...60°C

Wilgotność: 0...85%RH (bez kondensacji)
Wymiary Patrz rysunki wymiarowe
Waga Ok. 200g (z baterią)
Materiał obudowy ABS
Stopień ochrony IP64
Montaż Naścienny za pomocą uchwytu umożliwiającego szybki demontaż 

przyrządu (standard) lub za pomocą uchwytu do stałego montażu 
(opcja).

Moduły Max ilość zapisanych próbek Uwagi
HD35EDNTV, HD35ED1TV, HD35ED1TVI, HD35ED4r…TV,
HD35EDH tylko z użytym jednym wejściem (nie jako licznik)

74 000

HD35EDH tylko z użytym jednym wejściem jako licznik 56 000
HD35EDH z użytymi dwoma wejściami (nie jako licznik) 56 000
HD35EDH z użytymi dwoma wejściami, ale jednym użytym jako licznik 44 000
HD35EDH z użytymi trzema wejściami (nie jako licznik) 44 000
HD35EDH z użytymi trzema wejściami, ale jednym użytym jako licznik 36 000
HD35EDN/3TC, HD35ED7P/3TC 44 000
HD35ED1NAB, HD35ED14bNITV, HD35ED14bNITCV 36 000 (1)
HD35ED14bNAB, HD35ED1NIUTV, HD35ED1NIUTCV 32 000 (1), (2)
HD35ED14bNIUTV, HD35ED14bNIUTCV 28 000 (1), (2)
HD35ED1NTC, HD35ED17PTC, HD35ED1NTV, HD35ED1NTVI 22 000 (1)
HD35ED1N/2TC, HD35ED1NITV, HD35ED1NITCV, HD35ED14bNTC, 
HD35ED14bNTVI, HD35ED14bNTV, HD35ED1N4r…TV

20 000 (1)

Uwaga 1: Modele oprócz pomiaru wilgotności względnej obliczają również 5 parametrów: punkt rosy, temperaturę termometru mokrego, wilgotność 
absolutną, stosunek zmieszania i ciśnienie cząstkowe parowania.
Uwaga 2: Modele, które mierzą oświetlenie i promieniowanie UVA również rejestrują stosunek UV (μW/lumen).

Pojedyncza próbka zawiera wszystkie wielkości mierzone i obliczane przez datalogger i czas zapisu. Np. model HD35ED1NAB mierzy cztery wielkości 
i oblicza pięć wielkości (jedna próbka zawiera pomiar temperatury, pomiar CO, pomiar CO2 i sześć pomiarów wilgotności (wilgotność względna i pięć 
parametrów wyliczanych).
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Tabela 3: Liczba dataloggerów jako funkcja interwału transmisji.
Interwał trans-
misji danych

Ilość datalog-
gerów obsługi-
wanych przez 

jednostkę 
centralną

Interwał trans-
misji danych

Ilość datalog-
gerów obsługi-
wanych przez 

jednostkę 
centralną

1s 12 10s 120
2s 24 15s 180
5s 60 >30s 254

Tabela 3 odnosi się do przypadku połączenia pomiędzy jednostką centr-
laną i dataloggerami (1 poziom). Jeśli zastosowane są repeatery, prze-
kazywanie danych wymaga więcej czasu i liczba dataloggerów połączo-
nych z jednostką bazową może być inna niż przedstawiono w tabeli. Licz-
ba urządzeń w systemie (jednostka bazowa + repeater + dataloggery) nie 
może przekroczyć 255.

Tabela 4. Charakterystyka pomiarowa (przyrząd z czujnikiem).
Dla wszystkich dataloggerów oprócz wersji z zaciskami.
Temperatura - czujnik NTC10k
Dla wersji ...N...TC i ...TV
Czujnik NTC10kOhm @25°C
Zakres pomiarowy -40...105°C
Rozdzielczość 0.1°C
Dokładność ±0.3°C w zakresie 0...70°C

±0.4°C (w pozostałym zakresie)
Stabilność 0.1°C/rok
Temperatura - zintegrowany czujnik w module RH
Dla wersji ...N...TVI i modeli HD35ED1NAB, HD35EDG1NAB, 
HD35ED14bNAB, HD35EDG14bNAB
Czujnik Czujnik zintegrowany w module wilgotności
Zakres pomiarowy -40...105°C
Rozdzielczość 0.1°C
Dokładność ±0.2°C w zakresie 0...60°C

±(0.2-0.05*T)°C w zakresie T=-40...0°C
±[0.2+0.032*(T-60)]°C w zakresie T=+60..105°C

Stabilność 0.05°C/rok
Temperatura - czujnik Pt100/Pt1000
Dla wersji ...7P...TC
Czujnik temperatury Pt100/Pt1000, 1/3DIN
Zakres pomiarowy -100...350°C

(zakres pomiarowy może być ograniczony tem-
peraturą pracy sondy)
-40...150°C dla T/RH dla połączonej sondy 
HD3517ETC...

Rozdzielczość 0.1°C
Dokładność 1/3DIN
Stabilność 0.1°C/rok
Wilgotność względna - czujnik wysokiej dokładności 
Dla …TC i ...TV
Czujnik Pojemnościowy
Zakres pomiarowy 0...100%RH
Rozdzielczość 0.1%
Dokładność ±1.5%RH (0...90%RH)

±2%RH (w pozostałym zakresie)
Temperatura pracy 
czujnika

-20...80°C (standard)
-40...150°C z sondą HP3517E

Czas odpowiedzi T90 < 20s (dla prędkości = 2m/s, bez filtra)
Dryft temperatury ±2% w całym zakresie temperatury pracy
Stabilność 1%/rok
Obliczane wielkości W zależności od modelu: punkt rosy, tempera-

tura termometru mokrego, wilgotność absolut-
na, stosunek zmieszania, ciśnienie cząstkowe 
parowania.

Wilgotność względna
Dla wersji …TVI i modeli HD35ED1NAB, HD35EDG1NAB, 
HD35ED14bNAB, HD35EDG14bNAB
Czujnik Pojemnościowy
Zakres pomiarowy 0...100%RH
Rozdzielczość 0.1%
Dokładność ±1.8%RH (0...80%RH)

±[1.8+0.11*(UR-80)]%RH (w pozostałym)
Temperatura pracy 
czujnika

-40...105°C (R.H.max=[100-2*(T-80)] @ 
T=80…105 °C)

Czas odpowiedzi T63 < 4s (dla prędkości = 2m/s, bez filtera)
Dryft temperatury ±2% w całym zakresie temperatury pracy
Stabilność 1%/rok
Obliczane wielkości W zależności od modelu: punkt rosy, tempera-

tura termometru mokrego, wilgotność absolut-
na, stosunek zmieszania, ciśnienie cząstkowe 
parowania.

Ciśnienie atmosferyczne
Czujnik Piezorezystancyjny
Zakres pomiarowy 600...1100hPa
Rozdzielczość 0.1hPa
Dokładność ±0.5hPa @20°C
Dokładność 2hPa/rok
Dryft temperaturowy ±3hPa pomiędzy -20...60°C
Różnica ciśnień
Czujnik Piezorezystancyjny
Zakres pomiarowy Zależnie od modelu

Zakres 1 Zakres 2 Zakres 3 Zakres 4
±2.5hPa ±10hPa ±100hPa ±2000hPa

Rozdzielczość 0.001hPa 0.005hPa 0.05hPa 1hPa
Dokładność ±1% f.s.
Przyłącza Dla przewodów o średnicy 5mm
Tlenek węgla (CO)
Czujnik Cela elektrochemiczna
Zakres pomiarowy 0...500ppm
Rozdzielczość 1ppm
Dokładność ±3ppm + 3% wartości mierzonej
Temperatura pracy -5...50°C
Czas odpowiedzi T90 < 50s
Stabilność 5% wartości mierzonej/rok
Żywotność czujnika >5 lat (w normalnych warunkach)
Dwutlenek węgla (CO2)
Czujnik NDIR (Non-Dispersive Infrared)
Zakres pomiarowy 0...5000ppm
Rozdzielczość 1ppm
Dokładność ±(50ppm+3% wartości mierzonej) @ 20°C 

i 1013hPa
Temperatura pracy -5...50°C
Czas odpowiedzi T90 < 120s (przy prędkości 2m/s)
Stabilność 5% wartości mierzonej/5 lat
Dryft temperaturowy 0.1% f.s./°C
Natężenie oświetlenia
Czujnik Fotodioda
Zakres pomiarowy 0...10 000lux
Rozdzielczość 1lux (0...2000lux), 5lux (2000....10000lux)
Zakres spektralny Zgodnie z krzywą fotopową V(λ)
Odpowiedź wid-
mowa

Patrz wykres 1

α (współczynnik tem-
peraturowy) f6 (T)

<0.05% K

Nieliniowość kali-
bracji

<4%

f’1 (zgodność z krzy-
wą fotopową V(λ))

<6%

f2 (zgodność od-
powiedzi z krzywą 
kosinusową

<3%

f3 (liniowość) <1%
f4 (błąd odczytu) <0.5%
Klasa B
Dryft po 1 roku <1%
Temperatura pracy 0...50°C
Norma CIE n°69-UNI11142
Promieniowanie UVA
Czujnik Fotodioda
Zakres pomiarowy 0...2000mW/m2
Rozdzielczość 1mW/m2
Zakres widmowy UVA, szczyt 360nm
Odpowiedź wid-
mowa

Patrz wykres 2

Nieliniowość kali-
bracji

<5%
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f2 (zgodność od-
powiedzi z krzywą 
kosinusową)

<6%

f3 (liniowość) <1%
f4 (błąd odczytu) ±1 cyfra
Dryft po 1 roku <1%
Temperatura pracy 0...50°C
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Wykres 1 - Względna odpowiedź widmowa czujnika natężenia oświetlenia
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Wykres 2 - Względna odpowiedź widmowa czujnika promieniowania UVA
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Blok zacisków w modelu HD35EDH
Model HD35EDH jest wyposażony w trzy wejścia. Każe wejście może być 
konfigurowane na: Pt100/Pt1000, termoparę, 4...20mA, 0...1V, 0...50mV 
lub potencjometr. Tylko wejście 3 może być konfigurowane jako licznik 
impulsów (zliczający przyłączenia styku bezpotencjałowego).

I+

Wejście 1

3-przew Pt100 / Pt1000 Styk ON/OFF
Vdc Przetwornik 4-20 mA

Wejście 2 Wejście 3 

Przykładowe podłączenie wejść dla modelu HD35EDH.

Tabela 5 Charakterystyka wejść pomiarowych przyrządu HD35EDH.
Pt100/Pt1000
Zakres pomiarowy -200...650°C
Rozdzielczość 0.1°C
Dokładność ±0.1°C (nie zawiera błędu sondy)
Współczynnik α=0.00385°C-1

Podłączenie 2, 3 lub 4 przewodowe
Termopary
Typ termopary K, J, T, N, E
Zakres pomiarowy K: -200…+1370°C

J: -100…+750°C
T: -200…+400°C
N: -200…+1300°C
E: -200…+750°C

Rozdzielczość 0.1°C

Dokładność K:  ± 0.1°C (< 600°C) 
 ± 0.2°C (> 600°C)
J:  ± 0.1°C
T: ± 0.1°C
N:  ± 0.1°C (< 600°C)
 ± 0.2°C (> 600°C)
E:  ± 0.1°C (< 300°C)
 ± 0.2°C (> 300°C)

Wejście 4...20mA
Rezystor bocznikowy Wewnętrzny (50Ohm)
Rozdzielczość 16 bitów
Dokładność ± 2μA
Wejścia 0...1VDC i 0...50mV
Rezystancja wejścia 100MOhm
Rozdzielczość 16 bitów
Dokładność ± 0.01% pełnego zakresu
Wejście licznika
Częstotliwość Max 50Hz
Czas podtrzymania Min 10ms
Wejście potencjometryczne
Zakres 10kOhm
Rozdzielczość 16 bitów
Dokładność ± 0.01% pełnego zakresu

Wymiary:

33135

86HD35AP
POWER

BATTERY

HD35AP...

33135

86HD35AP
POWER

BATTERY

HD35APG
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33135

86HD35AP
POWER

BATTERY

9

HD35APS

135

86

HD35RE

PINGALARM

BATTERY

33

HD35RE

33135

86
58

HD35ED

PINGALARM

BATTERY

HD35ED… wersja z stałą sondą RH+T 

33135

86

HD35ED

PINGALARM

BATTERY

16

Od 1 do 3 złącz M12 zależnie od modelu 
Wersja HD35ED... ze złączami M12

33135

86
50

HD35ED

PINGALARM

BATTERY

8

5.5

Wejścia HD35ED… z wejściami różnicy ciśnień
i stałą sondą RH+T 

33135

86
40

HD35ED

PINGALARM

BATTERY

Wersja HD35ED… z siatką

33135

86
24

HD35ED

PINGALARM

BATTERY

Wersja HD35ED… z zaciskami śrubowymi 
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90
145

8
24

92

9

4.5

5.5

14

13

12

6
43

Uchwyt z możliwością demontażu przyrządu

8 4.5

8

13
10

12
16

29
57

5

M4

5

Bolec do kłódki

4.5

5.5

154

MENU

ENTER

FUNC
INTRF

CONN

PING

HD35EDL

172

52.7
21.4°C

RH%

LOG

Otwór na 
kłódkę

Wersje dataloggerów do montażu na zewnątrz.
Wersje wodoodporne do montażu na zewnątrz i do zastosowania prze-
mysłowego. Dla użytku na wolnym powietrzu lub w ciężkich warunkach 
środowiskowych (np. w przemyśle), dostępne są dataloggery z wymia-
rami panelu 120x80mm i stopniu ochrony IP67. Aby zachować szczel-
ność IP67, dataloggery nie posiadają klawiatury i używają złącz M12 do 
podłączenia zewnętrznych sond. Obudowa w wersji wodoodpornej może 
być montowana na ścianie lub w przypadku montażu na powietrzu na 
maszcie o średnicy 40mm przy użyciu uchwytu HD2003.77/40. W przy-
padku montażu na wolnym powietrzu datalogger może być wyposażony 
w osłonę do ochrony przed promieniowaniem słonecznym (HD9217TF1).

W przypadku montażu na maszcie, datalogger może być wyposażony 
w uchwyt montażowy wyposażony w zabezpieczenie przeciwprzepięcio-
we. W tym celu przewód żółto/zielony należy podłączyć do uziemienia.

Podczas montażu na wolnym powietrzu połączona sonda temperatury 
i wilgotności wymaga zastosowania osłon antyradiacyjnych HD9007A-1 
lub HD9007A-2.

Zewnętrzna stacja nadawcza
z dataloggerem HD35EDW...

Stacja odbiorcza z jednostką
bazową HD35AP

Obudowa zabezpieczająca 
przed promieniowaniem 
słonecznym

Dostępne wersje dataloggerów do montażu na zewnątrz.
Poniższa tabela przedstawia listę dataloggerów w obudowach wodood-
pornych. Tabela 6A. Dataloggery w obudowach wodoodpornych do mon-
tażu na wolnym powietrzu.

TAB. 6A: Dataloggery w obudowach wodoodpornych do montażu na zewnątrz.

Model

Wielkości mierzone Wyświetlacz Wejścia

Rysunek
%

L G Ilość złącz 
M12

Wbudo-
wany 

czujnikNTC
10k

Pt100
Pt1000 RH Patm a Stand. Graficz.

HD35EDW 7P/3 TC + + 3 L, M
HD35EDW N/3 TC + + 3 L, M
HD35EDW N TV + + + N, P
HD35EDW 1 TV + + + N, P
HD35EDW 1 TVI + + + N, P
HD35EDW 1N TC + + + 1 L, M
HD35EDW 1N/2 TC + + + 2 L, M
HD35EDW 17P TC + + + 1 L, M
HD35EDW 1N TV + + + + N, P
HD35EDW 1N TVI Zintegrowany + + + N, P
HD35EDW 14bN TC + + + + 1 Patm L, M
HD35EDW 14b7P TC + + + + 1 Patm L, M
HD35EDW 1NV Zintegrowany + + + + L, M
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Tabela 6B: Dataloggery w obudowach wodoodpornych do montażu na wolnym powietrzu.

HD35EDW

ALARM
BATTERY

uwaga 2

uwaga 1

L

INTRF

CONN

HD35EDLW

52.7
21.4°C

RH%

LOG

uwaga 1

uwaga 2

M

HD35EDW

ALARM
BATTERY

N

INTRF

CONN

HD35EDLW

48.2
22.1°C

RH%

LOG

P
1*: Ilość złącz M12 zależy od wybranego modelu i jest podana w tabeli 6A.
2*: Dataloggery do montażu na wolnym powietrzu wyposażone są w antenę zewnętrzna z ekranem ochronnym przed promieniowaniem słonecz-
nym; dataloggery do montażu w pomieszczeniach wyposażone są w antenę wewnętrzną. 

Dane techniczne
HD35EDE... - dataloggery w obudowie wodoodpornej do montażu na wolnym powietrzu.

Złącza M12

LED
Częstotliwość

LCD
(opcja)

Wewnętrzna antena RF
(do pomiaszczeń)

Stała sonda
RH+T

Częstotliwość transmisji 868MHz, 902-928MHz lub 915.9-929.7MHz (w zależności od modelu)

Antena
Antena zewnętrzna do montażu na wolnym powietrzu z ekranem 
ochronnym przed promieniowaniem słonecznym; antena wewnętrzna 
do montażu w pomieszczeniach. 

Max odległość transmisji 300m w otwartej przestrzeni (odległość może być mniejsza jeśli wystą-
pią przeszkody albo niekorzystne warunki atmosferyczne)

Interwał pomiaru (*) 1, 2, 5, 10, 15, 30s/ 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60 minut
Interwał rejestracji i wy-
syłania (*) 1, 2, 5, 10, 15, 30s/ 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60 minut

Pamięć wewnętrzna
Z nadpisywaniem najstarszych rekordów lub zatrzymanie rejestracji 
po zapełnieniu. Ilość możliwych do zarejestrowania próbek zależy od 
ilości zbieranych wielkości (patrz tabela 7).

Alarm Akustyczny (wewnętrzny buzzer)

Zasilanie
Wewnętrzna bateria 3,6V (Li-SOCL2), rozmiar C, pojemność 
8400mAh, ze złączem 2-pinowym Molex 5264.
Opcjonalnie zasilanie 24VAC/DC.

Wyświetlacz LCD (opcja)
Przyciski Przycisk do podłączenia do sieci
Kontrolki LED Status komunikacji RF (2 kolory LED)
Czas pracy baterii 4 lata (bez repeaterów i z interwałem rejestracji 30s)

Warunki pracy Temperatura: -20...70°C
Wilgotność: 0...100%RH

Wymiary Patrz rysunki wymiarowe
Złącza do sond ze-
wnętrznych Złącza M12

Waga Ok. 250g (razem z baterią)
Materiał obudowy ABS
Stopień ochronny IP67

Montaż

Naścienny lub na maszcie o średnicy 40mm przy pomocy opcjonalne-
go uchwytu HD2003.77/40.
Osłona przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym 
HD9217TF1 (opcja) do montażu na wolnym powietrzu.

(*) Modele mierzący kilka wielkości mogą mieć minimalny interwał większy niż 1s.
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Zewnętrzna antena RF
(użycie na wolnym powietrzu)

Osłona przed 
promieniowaniem słonecznym

Wesja bez wyświetlacza LCD

Wewnętrzna antena RF
(montaż wewnątrz pomieszczeń)

LED
Częstotliwość

LED
Alarm

LED
Bateria

Tabela 7. Pojemność pamięci wewnętrznej dla dataloggerów w obudowie do montażu na wolnym powietrzu.
Moduły Max ilość zapisanych próbek Uwagi
HD35EDWNTV, HD35EDW1TV, HD35EDW1TVI 74 000
HD35EDWN/3TC, HD35EDW7P/3TC 44 000
HD35EDW1NTC, HD35EDW17PTC, HD35EDW1NTV, HD35EDW1NTVI 22 000 (1)
HD35EDW1N/2TC, HD35EDW14bNTC, HD35EDW14b7PTC 20 000 (1)

(1) Modele oprócz pomiaru wilgotności względnej zapisują również 5 wielkości obliczanych: punkt rosy, temperaturę termometru mokrego, wilgotność 
absolutną, stosunek zmieszania i cząstkowe ciśnienie parowania. Pojedyncza próbka zawiera wszystkie zmierzone i obliczone wartości zapisane w 
tym samym czasie. Np. model HD35EDW1NTC mierzy dwie wielkości i oblicza 5 wielkości, pojedyncza próbka zawiera temperaturę mierzoną i sześć 
wielości wilgotności (wilgotność względną i pięć wielkości wyliczanych).

Tabela 8. Charakterystyka pomiarowa (przyrząd z czujnikiem).
Dla wszystkich dataloggerów oprócz wersji z zaciskami.
Temperatura - czujnik NTC10k
Dla wersji ...N...TC i ...TV
Czujnik NTC10kOhm @25°C
Zakres pomiarowy -40...105°C
Rozdzielczość 0.1°C

Dokładność ±0.3°C w zakresie 0...70°C/ ±0.4°C (w pozosta-
łym zakresie)

Stabilność 0.1°C/rok
Temperatura - zintegrowany czujnik w module RH
Dla wersji ...N...TVI i modeli HD35EDW1NV
Czujnik Czujnik zintegrowany w module wilgotności
Zakres pomiarowy -40...105°C
Rozdzielczość 0.1°C

Dokładność
±0.2°C w zakresie 0...60°C
±(0.2-0.05*T)°C w zakresie T=-40...0°C
±[0.2+0.032*(T-60)]°C w zakresie T=+60...105°C

Stabilność 0.05°C/rok
Temperatura - czujnik Pt100/Pt1000
Dla wersji ...7P...TC
Czujnik temperatury Pt100/Pt1000 1/3DIN

Zakres pomiarowy

-100...350°C
(zakres pomiarowy może być ograniczony tem-
peraturą pracy sondy)
-40...150°C dla T/RH dla połączonej sondy 
HD3517ETC...

Rozdzielczość 0.1°C
Dokładność 1/3DIN
Stabilność 0.1°C/rok
Wilgotność względna - czujnik wysokiej dokładności 
Dla …TC i ...TV
Czujnik Pojemnościowy
Zakres pomiarowy 0...100%RH
Rozdzielczość 0.1%

Dokładność ±1.5%RH (0...90%RH)
±2%RH (w pozostałym zakresie)

Temperatura pracy 
czujnika

-20...80°C (standard)
-40...150°C z sondą HP3517E...

Czas odpowiedzi T90 < 20s (dla prędkości = 2m/s, bez filtra)
Dryft temperaturowy ±2% w całym zakresie temperatury pracy
Stabilność 1%/rok

Obliczane wielkości

W zależności od modelu: punkt rosy, tempera-
tura termometru mokrego, wilgotność absolut-
na, stosunek zmieszania, ciśnienie cząstkowe 
parowania.

Wilgotność względna
Dla wersji …TVI i modeli HD35EDW1NV
Czujnik Pojemnościowy
Zakres pomiarowy 0...100%RH
Rozdzielczość 0.1%

Dokładność
±1.8%RH (0...80%RH)
±[1.8+0.11*(UR-80)]%RH (w pozostałym zakre-
sie)

Temperatura pracy 
czujnika

-40...105°C (R.H.max=[100-2*(T-80)] @ 
T=80…105 °C)

Czas odpowiedzi T63 < 4s (dla prędkości = 2m/s, bez filtru)
Dryft temperaturowy ±2% w całym zakresie temperatury pracy
Stabilność 0.5%/rok

Obliczane wielkości

W zależności od modelu: punkt rosy, tempera-
tura termometru mokrego, wilgotność absolut-
na, stosunek zmieszania, ciśnienie cząstkowe 
parowania.

Ciśnienie atmosferyczne
Czujnik Piezorezystancyjny
Zakres pomiarowy 600...1100hPa
Rozdzielczość 0.1hPa
Dokładność ±0.5hPa @20°C
Dokładność 2hPa/rok
Dryft temperaturowy ±3hPa pomiędzy -20...60°C
Przyspieszenie
Czujnik Trzy osiowy akcelerometr 
Zakres pomiarowy 0...16g
Rozdzielczość <0,05g (funkcja zmierzonej wartości)
Dokładność <0,1g (funkcja zmierzonej wartości)
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Wymiary (mm)

12
0

55

HD35EDW

ALARM
BATTERY

9

80

85

uwaga 1

Wersja HD35EDW... ze złączami M12

12
0

80 55

HD35EDW

ALARM
BATTERY

50

Wersja HD35EDW... ze stałą sondą RH+T

Połączone sondy wilgotności i temperatury
HP3517...

TC1: L = 135
TC2: L = 335

∅
14

Czujnik R.H. Pojemnościowy

Czujnik temperatury NTC10kOhm @25°C (HP3517TC...)
Pt100 1/3DIN (HP3517ETC...)

Zakres pomiarowy 
R.H. 0...100°C

Zakres pomiarowy
temperatury

-40...105°C (HP3517TC... z NTC10k)
-40...150°C (HP3517TC... z Pt100)

Temperatura pracy 
czujnika R.H.

-20...80°C (standardowa)
-40...150°C (rozszerzona opcja E)

Dokładność ±1.5%RH (0...90%RH)
±2%RH (w pozostałym zakresie)

Długość przewodu 2, 5 lub 10m
Złącze 4-pinowe gniazdo M12

Sondy temperatury Pt1000
HP35.1...

.../C

50

6

Czujnik temperatury Pt1000 (3-przewodowy)

Zakres pomiarowy -50...105°C
Dokładność 1/3 DIN
Typ pomiaru Zanurzeniowy
Długość przewodu 3, 5 lub 10m

Przyłącze Wolne przewody lub z 4-pinowe gniazdo M12 
(opcja /C)

Materiał osłony Stal nierdzewna AISI316

HP35.2...

20

.../C

5

Czujnik temperatury Pt1000 (3- przewodowy)
Zakres pomiarowy 0...70°C
Dokładność 1/3 DIN
Typ pomiaru Zanurzeniowy
Długość przewodu 3 lub 5m

Przyłącze Wolne przewody lub z 4- pinowe gniazdo M12 
(opcja /C)

Materiał osłony Tworzywo termoplastyczne 

HP35.5...
100 25

.../C

4

Czujnik temperatury Pt1000 (3-przewodowy)
Zakres pomiarowy -40...300°C
Dokładność 1/3 DIN
Typ pomiaru Penetracyjny
Długość przewodu 3 lub 5m

Przyłącze Wolne przewody lub z 4-pinowe gniazdo M12 
(opcja /C)

Materiał osłony Stal nierdzewna AISI316

Sondy temperatury NTC10k 
HP35N1...

40

.../C

5

Czujnik temperatury NTC10k @25°C
Zakres pomiarowy -20...80°C
Dokładność ±0.3°C w zakresie 0...70°C / ±0.4°C poza
Typ pomiaru Zanurzeniowy
Długość przewodu 3, 5 lub 10m

Przyłącze Wolne przewody lub z 4-pinowe gniazdo M12 
(opcja /C)

Materiał osłony Stal nierdzewna AISI316
 
HP35N2...

.../C

50

6

Czujnik temperatury NTC10k @25°C
Zakres pomiarowy 0...70°C
Dokładność ±0.3°C
Typ pomiaru Zanurzeniowy
Długość przewodu 3, 5 lub 10m

Przyłącze Wolne przewody lub z 4-pinowe gniazdo M12 
(opcja /C)

Materiał osłony Stal nierdzewna AISI316
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HP35N5...
100 25

.../C

4

Czujnik temperatury NTC10k @25°C
Zakres pomiarowy -20...105°C
Dokładność ±0.3°C w zakresie 0...70°C / ±0.4°C poza
Typ pomiaru Penetracyjny
Długość przewodu 3 lub 5m

Przyłącze Wolne przewody lub z 4-pinowe gniazdo M12 
(opcja /C)

Materiał osłony Stal nierdzewna AISI316

Sondy temperatury typu K
HP35K6.5...

150

3

20

Czujnik temperatury Termopara typu K
Zakres pomiarowy -50...750°C
Dokładność Klasa 1 wg IEC60584-2
Typ pomiaru Zanurzeniowy
Długość przewodu 5m
Przyłącze Wolne przewody
Materiał osłony Stal nierdzewna AISI316

Sposób zamawiania
HD35AP...: Jednostka centralna jest interfejsem pomiędzy pomiędzy 
komputerem PC i dataloggerami systemu. Oprócz portu USB opcjonalnie 
dostępne są następujące interfejsy: RS-485 z protokołem MODBUS RTU 
(opcja S), Wi-Fi i ETHERNET z wbudowanym serwerem www (opcja W) 
lub moduł GSM (opcja G). Zasilanie przy pomocy USB lub zewnętrzne-
go zasilacza SWD06 (opcja). Jednostka centralna wyposażona jest w: 
baterię litowo-jonową HD-35BAT1, oprogramowanie HD35RSD-S basic, 
ścienny uchwyt montażowy HD35.03 i instrukcję obsługi. Częstotliwość 
radiową należy wyspecyfikować podczas zamawiania (868, 902-928 
lub 915,9-929,7MHz).  Kabel komunikacyjny CP23 i zestaw montażowy 
HD35.11K (para kołnierzy, bolec do kłódki i kłódkę) do stałego montażu 
należy zamawiać oddzielnie.

HD35AP .

Częstotli-
wość

J 915.9-929.7Mhz (Japonia)
E 868MHz (Europa)
U 902-928MHz (USA i Kanada)

Interfejs

— Port USB
S USB i port RS485 (MODBUS RTU)
W USB, Wi-Fi i Ethenet z serwerem www
G USB  i moduł GSM

HD35RE...: Repeater sygnału RF. Zasilany jest z portu USB lub ze-
wnętrznego zasilacza SWD06 (opcja). Wyposażony jest w litowo-jono-
wą baterię HD-35BAT1, oprogramowanie HD35RSD-S basic, ścienny 
uchwyt montażowy HD35.03 i instrukcję obsługi. Częstotliwość radiową 
należy wyspecyfikować podczas zamawiania (868, 902-928 lub 915,9-
929,7MHz).  Kabel komunikacyjny CP23 i zestaw montażowy HD35.11K 
(para kołnierzy, bolec do kłódki i kłódkę) do stałego montażu należy za-
mawiać oddzielnie.

HD35RE

Częstotli-
wość

J 915.9-929.7Mhz (Japonia)
E 868MHz (Europa)
U 902-928MHz (USA i Kanada)

HD35ED-ALM: Moduł alarmowy z dwoma wyjściami alarmowymi do 
sygnalizacji stanów alarmowych. Zasilany z wewnętrznej baterii 3,6V 
(Li-SOCL2). Moduł wyposażony jest: w baterię 3,6V (Li-SOCL2) HD35-
-BAT2, ścienny uchwyt montażowy HD35.03 i instrukcję obsługi. Często-

tliwość radiową należy wyspecyfikować podczas zamawiania (868, 902-
928 lub 915,9-929,7MHz). Zestaw montażowy HD35.11K (para kołnierzy, 
bolec do kłódki i kłódkę) do stałego montażu należy zamawiać oddzielnie.

HD35ED-ALM

Częstotliwość
J 915.9-929.7Mhz (Japonia)
E 868MHz (Europa)
U 902-928MHz (USA i Kanada)

Dataloggery
HD35ED...: Bezprzewodowe dataloggery, które rejestrują mierzone wiel-
kości w wewnętrznej pamięci i przesyłają zgromadzone dane do jednost-
ki centralnej w regularnych odstępach lub na żądanie. Opcjonalnie mogą 
być wyposażone w wyświetlacz LCD. Zasilane są z wbudowanej baterii 
(niewymienialnej). Wyposażone są w wewnętrzną niewymienialną bate-
rię 3,6V (Li-SOCl2), ścienny uchwyt montażowy HD35.03 (tylko modele 
do montażu wewnątrz pomieszczeń) i instrukcję obsługi. Częstotliwość 
radiową należy wyspecyfikować podczas zamawiania (868, 902-928 lub 
915,9-929,7MHz). Zestaw montażowy HD35.11K (para kołnierzy, bolec 
do kłódki i kłódkę) do stałego montażu należy zamawiać oddzielnie.

Dla wersji w obudowach wodoodpornych, proszę określić podczas zama-
wiania czy datalogery mają być wyposażone w osłonę zabezpieczającą 
przez bezpośrednim promieniowaniem słonecznym i czy obudowa ma 
być wyposażona w uchwyt do montażu na maszcie HD2003.77/40.
Sondy zewnętrzne muszą być zamawiane oddzielnie.

Dataloggery w obudowach do montażu w pomieszczeniach.
HD35ED .

Wyświe-
tlacz

— Wersja bez wyświetlacza LCD
L Wersja ze zwykłym wyświetlaczem LCD
G Wersja z graficznym wyświetlaczem LCD

Wielkości 
mierzone

1 Wilgotność
4b Ciśnienie atmosferyczne (barometr)
4 Różnica ciśnień: 4r1=zakres1, 4r2=zakres2...
N Temperatura NTC10k: N/2=2 kanały, N/3=3 

kanały
7P Temperatura Pt100/Pt1000: 7P/3=3 kanały
A Tlenek węgla (CO)
B Dwutlenek węgla (CO2)
I Natężenie oświetlenia
U Promieniowanie UVA

Typ sondy

— Wewnętrzny czujnik
H Listwa z zaciskami

TC Sonda na przewodzie
TV Połączona sonda wilgotności i temperatury 

o wysokiej dokładności
TVI Połączona sonda wilgotności i temperatury

Częstotliwość radiowa
J 915.9-929.7Mhz (Japonia)
E 868MHz (Europa)
U 902-928MHz (USA i Kanada)

Dataloggery w obudowach do montażu na wolnym powietrzu
HD35ED W
Wyświe-
tlacz

— Wersja bez wyświetlacza LCD
L Wersja ze zwykłym wyświetlaczem LCD

Wielkości mie-
rzone

1 Wilgotność
4b Ciśnienie atmosferyczne (barometr)
N Temperatura NTC10k: N/2=2 kanały, N/3=3 

kanały
7P Temperatura Pt100/Pt1000: 7P/3=3 kanały
V Przyspieszenie

Typ sondy

TC Sonda na przewodzie
TV Połączona sonda wilgotności i temperatury 

o wysokiej dokładności
TVI Połączona sonda wilgotności i temperatury

Częstotliwość radiowa
J 915.9-929.7Mhz (Japonia)
E 868MHz (Europa)
U 902-928MHz (USA i Kanada)

Połączone sondy wilgotności i temperatury.
HP3517...: Połączone sondy wilgotności i temperatury z wysokiej do-
kładności czujnikiem wilgotności. Zakres pomiarowy czujnika wilgotno-
ści: 0...100%RH. Czujnik temperatury NTC10k dla sond HP3517TC... 
i Pt100 dla sond HP3517TC.... Zakres pomiarowy dla sond z czujnikiem 
NTC10k: -40...105°C i dla Pt100: -40...150°C. Temperatura pracy czuj-
nika wilgotności -20...80°C (standard) i -40...150°C z opcją E. Średni-
ca sondy 14mm, długość przewodu 2, 5, 10m. Złącze żeńskie 4-pinowe 
gniazdo typu M12.
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HD3517 .
Tempera-
tura

— -20...80°C
E -40...150°C

Długość sondy TC1 135mm
TC2 335mm

Długość przewodu
2 2m
5 5m

10 10m

HD9007A-1: 12 częściowa osłona przed bezpośrednim promieniowa-
niem słonecznym. Wyposażona w uchwyt montażowy.

HD9007A-2: 16 częściowa osłona przed bezpośrednim promieniowa-
niem słonecznym. Wyposażona w uchwyt montażowy.

HD9007T26.2: Redukcja do średnicy ∅14mm do montażu powyższych 
sond w osłonach przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.

Sondy temperatury Pt1000.
TP35.1...: Zanurzeniowa sonda temperatury. Czujnik Pt1000, 1/3DIN, 
3-przewodowy. Wymiary: ∅6x50mm. Długość przewodu: 3, 5 lub 10m. 
Przewód zakończony wolnymi końcami lub 4-pinowym gniazdem typu 
M12. Temperatura pracy: -50...105°C.
TP35.2...: Zanurzeniowa sonda temperatury. Czujnik Pt1000, 1/3DIN, 
3-przewodowy. Wymiary: ∅5x20mm. Długość przewodu: 3, 5 lub 10m. 
Przewód zakończony wolnymi końcami lub 4-pinowym gniazdem typu 
M12. Temperatura pracy: 0...70°C.
TP35.5...: Penetracyjna sonda temperatury. Czujnik Pt1000, 1/3DIN, 
3-przewodowy. Wymiary: ∅4x100mm. Długość przewodu: 3, 5 lub 10m. 
Przewód zakończony wolnymi końcami lub 4-pinowym gniazdem typu 
M12. Temperatura pracy: -40...300°C.

TP35 .

Wersja
1 Stalowa sonda zanurzeniowa
2 Termoplastyczna sonda zanurzeniowa
5 Stalowa sonda penetracyjna

Długość prze-
wodu

3 3m
5 5m

10 10m (tylko TP35.1...)
Zakończenie prze-
wodu

— Przewód zakończony wolnymi końcami
/C Przewód zakończony 4-pinowym gniazdem M12

Sondy temperatury NTC 10kΩ @25°C
TP35N1…: Zanurzeniowa sonda temperatury. Czujnik NTC 10kOhm 
@25°C. Wymiary: ∅5x40mm. Standardowe długości przewodu 3, 5 lub 
10m.Przewód zakończony wolnymi końcami lub 4-pinowym gniazdem 
typu M12. Temperatura pracy: -20...85°C.
TP35N2…: Zanurzeniowa sonda temperatury. Czujnik NTC 10kOhm 
@25°C. Wymiary: ∅6x50mm. Standardowe długości przewodu 3, 5 lub 
10m. Przewód zakończony wolnymi końcami lub 4-pinowym gniazdem 
typu M12. Temperatura pracy: 0…+70°C.
TP35N5…: Penetracyjna sonda temperatury. Czujnik NTC 10kOhm 
@25°C. Wymiary: ∅4x100mm. Standardowe długości przewodu 3, 5 lub 
10m. Przewód zakończony wolnymi końcami lub 4-pinowym gniazdem 
typu M12. Temperatura pracy: -20…+105 °C.

TP35 .

Wersja
N1 Stalowa sonda zanurzeniowa ∅5mm
N2 Stalowa sonda zanurzeniowa ∅6mm
N5 Stalowa sonda penetracyjna

Długość prze-
wodu

3 3m
5 5m

10 10m (tylko TP35N1... i TP35N2...)
Zakończenie prze-
wodu

— Przewód zakończony wolnymi końcami
/C Przewód zakończony 4-pinowym gniazdem M12

Termoelektryczne sondy temperatury.
TP35K6.5…: Zanurzeniowa sonda temperatury. Czujnik termopara typu 
K z odizolowaną spoiną pomiarową. Długość przewodu 5m. Przewód za-
kończony wolnymi końcami.

Sondy natężenia oświetlenia i promieniowania.
LP 35 PHOT: Fotometryczna sonda do pomiaru oświetlenia z filtrem fo-
totypowym CIE, zakres widmowy zgodny z standardową krzywą fototy-
pową, dyfuzor do korekcji kosinusa. Zakres pomiarowy: 0…10.000lux. 
Przewód o długości 2m.
LP 35 P-A: Połączona sonda z dwoma czujnikami do pomiaru oświe-
tlenia i do pomiaru promieniowania UVA w zakresie widmowym 315nm…
…400nm, dyfuzor do korekcji kosinusa. Zakresy pomiarowy: 0…2000mW/
m2. Przewód o długości 2m.
LP BL: Podstawka montażowa z poziomicą. Do sond fotometrycznych 
i radiometrycznych.
LP BL3: Regulowany uchwyt ścienny dla sond fotometrycznych i radio-
metrycznych ∅30mm.

Akcesoria
HD35AP-S: Dodatkowa kopia z podstawowym oprogramowaniem 
HD35AP-S (CD-ROM) do konfiguracji, podglądu mierzonych wielkości 
w czasie rzeczywistym i ściągania danych. Dostęp do danych jest możli-
wy tylko od strony komputera PC z zainstalowanym podstawowym opro-
gramowaniem (do systemów Windows®).
HD35AP-PLUS: Rozszerzona wersja oprogramowania HD35AP-S, 
oprogramowanie umożliwia dostęp do bazy danych ze wszystkich podłą-
czonych komputerów PC podłączonych w sieci do serwera gdzie jest za-
instalowana baza danych. Oprogramowanie działa z kluczem cyfrowym 
(do systemów Windows®).
CP23: Kabel USB ze złączem mini-USB po stronie przyrządu i męskim 
złączem typu A po stronie komputera.
SWD06: Zasilacz sieciowy 100-240VAC/6VDC - 1A.
HD35.03: Plastikowy uchwyt do umieszczania (z możliwością wyjmowa-
nia) jednostki bazowej, repeaterów i rejestratorów w obudowach do sto-
sowania wewnątrz pomieszczeń.
HD35.11K: Komplet 2 kołnierzy z anodowanego aluminium do mocowa-
nia na stałe jednostki bazowej, repeaterów i rejestratorów i rejestratorów 
(w obudowach do stosowania wewnątrz pomieszczeń). Zestaw zawiera 
trzpień do kłódki i kłódkę.
HD35-ANT: Zapasowa antena radiowa (część zamienna) do jednostki 
bazowej HD35AP  i repeatera HD35RE.
HD35-BAT1: Akumulator litowo-jonowy o napięciu 3.7 V i pojemności 
2250 mAh, ze złączem 3-pinowym JST. Przeznaczony do jednostki bazo-
wej HD35AP  i repeaterów HD35RE.
HD35-BAT2: Bateria 3.6 V (Li-SOCL2), typu AA, ze złączem 2- pinowym 
Molex 5264. Przeznaczona do modułu alarmowego HD35ED-ALM i re-
jestratorów HD35ED  w obudowach do stosowania wewnątrz pomiesz-
czeń.
BAT-2013DB: Bateria 3.6V (Li-SOCL2), pojemność 8400 mAh, typ C, 
ze złączem 2-pinowym Molex 5264.. Przeznaczona do rejestratorów 
HD35EDW  w obudowach do stosowania na zewnątrz.
HD2003.77/40: Obejma do zamocowania wodoodpornej obudowy do 
masztu o średnicy 40 mm.
HD2003.71K: Zestaw masztu o średnicy 40 mm i wysokości 2 m złożo-
nego z dwóch części.
HD2003.75: Końcówka do wbicia w ziemię masztu o średnicy 40mm.
HD2003.78: Podstawa do mocowania do płaskiego podłoża masztu o 
średnicy 40mm.
HD2004.20: Trójnóg z masztem o średnicy 40mm kit. Wysokość 3m.
HD9217TF1: Osłona przed promieniowaniem słonecznym dla rejestrato-
rów HD35EDW  w obudowach wodoodpornych.

Akcesoria do sond wilgotności
HD75: 75% RH roztwór soli do sprawdzania i kalibracji czujnika wilgotno-
ści, komplet z gwintem dla sond Ø14mm i Ø26mm.
HD33: 33% RH roztwór soli do sprawdzania i kalibracji czujnika wilgotno-
ści, komplet z gwintem dla sond Ø14mm i Ø26mm.

Akcesoria do czujników CO.
MINICAN.12A: Butla z azotem do kalibracji 0ppm (CO2). Objętość 20l. 
Z zaworem regulacyjnym.
MINICAN.12A1: Butla z azotem do kalibracji 0ppm (CO2). Objętość 20l. 
Bez zaworu regulacyjnego. 
ECO-SURE-2E CO: Zapasowy czujnik CO.
HD37.36: Zestaw połączeniowy pomiędzy przyrządem a butlą z azotem 
do kalibracji CO. 
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Rejestratory danych z Wi-Fi HD50 (dataloggery Web)

 � Pomiar: wilgotności, temperatury, ciśnienia atmosferycznego, 
dwutlenku węgla (CO2), oświetlenia, itp.

 � Interwał pomiaru (rejestracji): od 1 do 60min
 � Wbudowany serwer www (web)
 � Interfejs komunikacyjny: Wi-Fi i Ethernet
 � Zasilanie: 7...30V
 � Wyświetlacz: LCD (opcja)

Opis
Rejestratory danych serii HD50 wyposażone w interfejs Wi-Fi / Ethernet 
(RJ45) przeznaczone są do pomiaru, rejestracji i monitoringu wielu wiel-
kości fizycznych w różnych aplikacjach. Rejestratory umożliwiają pomiar 
i rejestrację m.in.:
• Temperatury
• Wilgotności względnej
• Ciśnienia atmosferycznego i różnicy ciśnień
• Oświetlenia
• Dwutlenku węgla (CO2)
• Zanieczyszczenia powietrza (cząstki stałe PM1.0, PM2.5, PM4.0 

i PM10)
• Sygnały analogowe 

Dzięki rejestratorom z serii HD50 można zbudować system do pomia-
ru i rejestracji różnych parametrów składający się z pojedynczych reje-
stratorów, który można rozbudować o praktycznie nieograniczoną ilość 
rejestratorów. Ustawienia rejestratora z serii HD50 można przeglądać 
w przeglądarce internetowej, ponieważ rejestrator posiada wbudowany 
serwer www. W niektórych przypadkach, gdy sieci pomiarowe są bar-
dzo rozbudowane, złożone lub podzielone na więcej niż 1 budynek, naj-
lepszym rozwiązaniem może być połączenie rejestratorów za pomocą 
różnych interfejsów: kabla Ethernetowego, WiFi i częstotliwości radiowej. 
Seria rejestratorów danych HD50 posiada możliwość integracji z takimi 
sieciami hybrydowymi.

Gdzie używać tych urządzeń?
Każde miejsce, w którym użytkownik jest zainteresowany wykonywaniem 
pomiarów „on linie” np.:
• Magazyny z towarami, które muszą być przechowywane w kontrolo-

wanych warunkach;
• Elektronika, którą należy przechowywać kontrolowanej wilgotności;
• Produkty farmaceutyczne lub leki wymagające kontroli temperatury;
• Budynki biurowe, w których komfort jest niezwykle ważny dla osób pra-

cujących;
• Przechowywanie zamrożonej żywności, dla której jest ważne, aby 

otrzymać informację, gdy temperatura wzrośnie zbyt wysoko;
• W przemyśle spożywczym, w którym stosuje się przepisy dotyczące 

monitorowania temperatury i rejestracji danych, aby móc dostarczyć te 
dane, gdy zażądają tego odpowiednie organy.

Istnieje wiele aplikacji, w których ważny jest pomiar i rejestracja wartości 
mierzonych.

Jakie zalety mają rejestratory danych z serii HD50?
• Łatwe w użyciu: można uzyskać bezpośredni dostęp za pośrednic-

twem przeglądarki internetowej. 
• Mogą być używane samodzielnie lub w sieci z setkami rejestratorów.
• Dedykowane oprogramowanie dla wszystkich rozwiązań: baza da-

nych na PC, baza danych na serwerze, baza danych w chmurze. 
• Współpraca z szerokim zakresem standardowych czujników (°C / RH 

/ LUX / Atm / CO2 / różnica ciśnień / PM).
• Możliwość obsługi praktycznie „dowolnych sygnałów”: uniwersalne 

wejścia pomiarowe umożliwiają integrację dowolnego przetwornika 
ze standardowym wyjściem napięciowym lub prądowym. 

• Opcjonalne dostępne jest oprogramowanie zgodne z CFR21 part11 
(rynek farmaceutyczny).

• Rejestratory mogą wysłać alarmy za pomocą e-mail, gdy wartość mie-
rzona przekroczy ustawione progi alarmowe.

Łączność
Rejestratory danych można podłączyć do sieci lokalnej za pośrednic-
twem interfejsu Wi-Fi lub Ethernet.

Email

FTP

Internet CLOUD

PC

Ethernet
lub

lub
Ethernet

Chmura

Rejestracja
Interwał pomiaru i interwał rejestracji można ustawić niezależnie dla 
każdego rejestratora danych. Zapisana wartość jest średnią pomiarów 
uzyskanych w ustawionym interwale rejestracji. Zapisane dane są prze-
chowywane w pamięci wewnętrznej i mogą być wysyłane przez Internet 
(jeśli rejestrator danych jest podłączony do sieci lokalnej z połączeniem 
internetowym). Gdy pamięć rejestratora jest pełna, możne zostać wybra-
ne zatrzymanie zapisu lub kontynuowanie z nadpisywaniem najstarszych 
danych (rejestrowanie cykliczne). Możliwe jest rejestrowanie wszystkich 
dostępnych w rejestratorze wielkości lub, w celu zwiększenia pojemności 
pamięci, tylko wybranych wielkości.

Alarmy
Dla każdej wielkości mierzonej użytkownik może zdefiniować dwa progi 
alarmowe. Przekroczenie progu jest sygnalizowane akustycznie za po-
mocą wewnętrznego brzęczyka, wizualnie poprzez zapalenie odpowied-
niej diody LED alarmu na panelu przednim oraz zdalnie poprzez wysłanie 
wiadomości e-maila z alarmem. Dla każdej wielkości mierzonej można 
skonfigurować histerezę alarmu i opóźnienie wygenerowania alarmu.

Zintegrowany serwer internetowy (Web)
Dzięki zintegrowanemu serwerowi internetowemu można skonfigurować 
rejestrator danych oraz przeglądać pomiary w czasie rzeczywistym z do-
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wolnego komputera, tabletu lub smartfona. Muszą one być podłączone 
do tej samej sieci lokalnej co rejestrator danych, po prostu za pomocą 
przeglądarki internetowej poprzez wpisanie adres IP, bez konieczności 
instalowania specjalistycznego oprogramowania. Pomiary można zoba-
czyć w formie wykresu lub w tabeli.

Serwer WWW: tryb pomiarów (tryb monitora)

Serwer WWW: tryb wykresu wartości mierzonych

Chmura
Oprócz monitoringu i konfiguracji w czasie rzeczywistym za pośrednic-
twem zintegrowanego serwera internetowego, dane można również 
przeglądać za pośrednictwem interfejsu internetowego (za pomocą plat-
formy Cloud). Rejestrator danych może automatycznie wysyłać dane w 
regularnych odstępach czasu do serwera HTTP. Interwał wysyłania da-
nych można konfigurować.

Wiele urządzeń można podłączyć do tej samej sieci lokalnej, albo po-
przez Wi-Fi (przez router lub punkt dostępu Wi-Fi) lub przez Ethernet. 
Dane wszystkich urządzeń podłączonych do sieci mogą być gromadzone 
w tej samej bazie danych i mogą być przeglądane za pomocą usługi „Clo-
ud” lub mogą być pobierane przez e-mail lub FTP.

Oprogramowanie HD35AP-S
Oprogramowanie HD35AP-S dostarczane z rejestratorem umożliwia:
• Konfiguracja rejestratora i danych
• Wyświetlanie pomiarów w czasie rzeczywistym, zarówno w postaci wy-

kresów (graficznie), jak i liczbowo.
• Pobieranie danych

Oprogramowanie HD35AP-S służy do konfiguracji rejestratora i może 
być używane do prostej sieci. W przypadku bardziej rozbudowanych sieci 
należy użyć rejestratora HDServer1.

Oprogramowanie HDServer1
Oprogramowanie HDServer1 umożliwia pobieranie, przeglądanie i zapi-
sywanie do bazy danych pomiarów przesyłanych automatycznie przez 
rejestratory. W odróżnieniu od HD35AP-S obsługuje wiele jednoczesnych 
połączeń TCP / IP z wieloma HD50 i HD35APW (praca wielostanwisko-
wa). Funkcja skanera IP pozwala łatwo zidentyfikować i dodać wszystkie 
urządzenia dostępne w sieci. Oprogramowanie składa się z dwóch części
które działają niezależnie:

• Część serwerowa, która odbiera i wprowadza do bazy danych dane 
pochodzące z różnych urządzeń.

• Przeglądarka, wyświetla dane z bazy danych na monitorze komputera.

Opis funkcji przeglądarki:
1. Lista zapisanych wizualizacji
2. Pasek narzędzi.
3. Panele pomiarowe „Wizualizacji” wybrane z listy „Wizualizacji”
4. Lista wielkości mierzonych wybrana z listy urządzeń
5. Lista urządzeń należących do wybranej wizualizacji.

Oprogramowanie można zainstalować na wielu komputerach. Część ser-
wera jest zwykle aktywna tylko na jednym komputerze, natomiast prze-
glądarka może być aktywna jednocześnie na kilku komputerach.
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Opcjonalne oprogramowanie HD35AP-CFR21
Oprócz funkcji podstawowego oprogramowania, oprogramowanie 
HD35AP-CFR21 umożliwia ochronę zarejestrowanych danych i konfigu-
racji zgodnie z FDA 21 CFR część 11. W szczególności:
• Identyfikowalność działań (ścieżka audytu) wykonywanych za pomo-

cą oprogramowania: którzy użytkownicy są podłączeni i jakie zmiany 
wprowadza się w konfiguracji rejestratora danych. 

• Zarządzanie dostępem użytkowników do konfiguracji rejestratora 
danych i przeglądania danych w bazie danych. Każdemu użytkowni-
kowi można przypisać inne hasło do korzystania z oprogramowania. 
Dostępne są trzy poziomy dostępu (administrator, superużytkownik 
i użytkownik standardowy). Dla każdego poziomu można zdefiniować 
dozwolone operacje.

Opcja HD35AP-CFR21 działa z tylko kluczem sprzętowym USB podłą-
czonym do komputera należącego do tej samej sieci lokalnej komputera, 
w którym zainstalowane jest oprogramowanie HD35AP-S.

Uwaga: jeśli używana jest opcja HD35AP-CFR21, zintegrowany serwer 
internetowy rejestratora danych pozwala tylko przeglądać pomiary, ale 
nie konfigurację rejestratora danych, ponieważ ustawień zmienionych 
przez serwer WWW nie można śledzić.

Dostępne konfiguracje rejestratorów z serii HD50…

Model

Wielkości mierzone Wejścia Opcjonalny wyświetlacz

Ilość złącz 
M12

Wbudowa-
ny czujnik

L G

NTC10k Pt100 RH Patm ∆P CO2 Lux Dedyko-
wany Graficzny

HD50 N/1 TC օ 1 օ օ
HD50 N/2 TC օ 2 օ օ
HD50 N/3 TC օ 3 օ օ
HD50 N TV օ օ օ օ

HD50 1N TC օ օ 1 օ օ
HD50 17P TC օ օ(*) 1 օ օ
HD50 1N TV օ օ օ օ օ

HD50 14bN TV օ օ օ օ օ օ
HD50 14bN TC օ օ օ 1 Patm օ օ
HD50 14b7P TC օ օ(*) օ 1 Patm օ օ
HD50 1NB… TV օ օ օ օ օ օ

HD50 14bNB… TV օ օ օ օ օ օ օ
HD501NI… TCV օ օ օ 1 T/Rօ օ օ

HD5014bNI… TCV օ օ օ օ 1 T/RH/Patm օ օ
HD501NB…I… TCV օ օ օ օ T/RH/CO2 օ օ

HD501N4r1ZTV օ օ օ օ օ օ
HD5014bNB…I…TCV օ օ օ օ օ 1 T/RH/CO2 

Patm
օ օ

HD50GH Przetworniki z wyjściem 0÷20mA, 4÷20mA, 0÷50mV, 0÷1V lub 0÷10V
Czujniki temperatury Pt100 / Pt1000
Termopary: K, J, T, N, E
Czujniki z wyjściem potencjometryczne

4 wejścia (listwa zaci-
skowa)

օ(**)

(*) Rozszerzony zakres temperatury pracy czujnika wilgotności względnej (-40… + 150°C). 
(**) Model z listwą zaciskową zawsze ma wyświetlacz graficzny (niedostępna wersja bez wyświetlacza).

1 = Wilgotność względna

4b = Ciśnienie atmosferyczne (barometryczne)

4r1 = Różnica ciśnień (±125 Pa)

N  =  Temperatura z czujnikiem NTC10k
(N/1 = 1 kanał, N/2 = 2 kanały, N/3 = 3 kanały)

7P  =  Temperatura z czujnikiem Pt100

B = Dwutlenek węgla(CO2), zakres niski (0…5,000ppm)
B2 = Dwutlenek węgla(CO2), zakres wysoki (0…10,000ppm)
I = Oświetlenie, zakres niski (0…20,000lux)
I2 = Oświetlenie, zakres wysoki  (0…200,000lux)

Aby wskazać sondę stałą lub sondę na przewodzie, stosuje się następu-
jące oznaczenia:
TC = Sonda na przewodzie (złącze M12)
TV = Sonda stała
TCV = Zabudowane czujniki + sonda fotometryczna na przewodzie

Rejestratory danych dostępne są również z wyświetlaczem standardo-
wym (opcja L (z wyjątkiem modelu HD50H)) lub graficznym (opcja G).

Wyświetlacz standardowy
(opcja L)

Wyświetlacz graficzny
(opcja L)

Diody LED na panelu przednim wskazują stan zasilania, połączenia 
z siecią lokalną LAN / WLAN i alarmy
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Sposób zamawiania
HD50

Wyświetlacz
– Bez wyświetlacza (niedostępne dla HD50H)
L Wyświetlacz standardowy (niedostępne dla HD50H)
G Wyświetlacz graficzny

Wielości mierzone

1 Wilgotność względna
4b Ciśnienie atmosferyczne (barometryczne)

4r1 Różnica ciśnień(±125 Pa)
N Temperatura czujnik NTC10k (N/1 = 1 kanał, N/2 = 2 kanały, N/3 = 3 kanały)
7P Temperatura czujnik Pt100
B Dwutlenek węgla (CO2): B=dolny zakres, B2=górny zakres
I Oświetlenie: I=dolny zakres, I2=górny zakres
– Standardowe czujniki pomiarowe (bez oznacznia)

Typ sondy

H Listwa zaciskowa do podłączenia standardowych czujników pomiarowych
TC Sonda na przewodzie
TV Sonda stała (wersja naścienna)

TCV Sonda stała + sonda oświetlenia na przewodzie

Specyfikacja techniczna
Interwał pomiaru 1, 2, 5, 10, 15, 30s / 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60min

Interwał rejestracji 1, 2, 5, 10, 15, 30s / 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60min
Pamięć wewnętrzna Zapis cykliczny lub zatrzymanie rejestracji, jeśli jest pełna. 

Liczba próbek, które można zapisać, zależy od liczby wartości wybra-
nych do rejestracji 

Min: 323 800 wartości / Max: 1 165 680 wartości.
Interfejs Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n) i Ethernet (złącze RJ45)
Protokół Własny TCP/IP, MODBUS TCP/IP, SMTP, FTP, HTTP, NIST

Ustawienia bezpieczeństwa Wi-Fi WEP64, WEP128, WAP, WAP2
Alarm Akustyczny za pomocą wewnętrznego brzęczyka, dioda LED na panelu 

przednim, wysyłanie wiadomości e-mail.
Zasilanie Zewnętrzne 7…30VDC (nie ma wbudowanej baterii)

Pobór prądu 40mA @ 24V / 80mA @ 12V
Wyświetlacz Opcjonalnie standardowy lub graficzny

Kontrolki LED Zasilanie, połączenie sieciowe (LAN / WLAN) i alarm
Temperatura i wilgotność pracy -20…+70 °C / < 100%RH (bez kondensacji)

Obudowa Materiał: poliwęglan
Wymiary: 130 x 90 x 40 mm (156 x 90 x 44 mm z kołnierzami 

Stopień ochrony: IP54 (z osłoną złącza RJ45)
Waga 300g

Montaż Wewnętrzny (ścienny)

Wymiary montażowe

http://acse.pl
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