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Anemometry skrzydełkowe LCA301

 � Pomiar prędkości średniej
 � Pomiar wydajności
 � Pomiar temperatury
 � Aerodynamiczny kształt redukujący turbulencje
 � Obrotowa głowica pomiarowa
 � Bardzo łatwa obsługa
 � Wysoka dokładność pomiaru
 � Mocna konstrukcja mechaniczna
 � Fabryczne świadectwo kalibracji

Opis
Anemometry skrzydełkowe LCA301 to rozwiniecie konstrukcyjne anemo-
metrów z rodziny LCA30. W porównaniu z poprzednikiem dodano pomiar 
temperatury oraz możliwość obracania głowicy pomiarowej, dzięki cze-
mu niezależnie od kierunku przepływu wyświetlacz znajduje się zawsze 
przed oczami operatora. Anemometr skrzydełkowy LCA301 umożliwia 
dokonanie pomiaru chwilowego lub wartości średniej. Posiada też moż-
liwość wprowadzenia pola przekroju kratki lub kanału wentylacyjnego w 
celu pomiaru objętościowego strumienia przepływu. Anemometry skrzy-
dełkowe LCA301 współpracują również z dzwonami pomiarowymi typu 
AIRCONE™ ułatwiającymi pomiar wydajności niedużych kratek wenty-
lacyjnych. Przyrząd jest zintegrowanym urządzeniem zasilanym bate-
ryjne. Wewnątrz obudowy uformowanej z wysokoudarowego tworzywa 
ABS znajduje się aluminiowa turbinka o średnicy ∅100mm ukształtowa-
na aerodynamicznie. Anemometr turbinkowy LCA301 jest dostarczany  
z miękkim etui ochronnym, które chroni przyrząd w czasie transportu 
i przechowywania. Anemometr turbinkowy LCA301 przeznaczony jest do 
wykonywania pomiarów na kratkach dopływowych i odpływowych w kli-
matyzacji, wentylacji i systemach przygotowania powietrza, w czasie roz-
ruchu, kontroli i konserwacji instalacji powietrznych (HAVAC).

Dane techniczne
Zakres pomiarowy pręd-
kości

0.25...30m/s

Dokładność pomiaru 
prędkości

±1.0% wartości mierzonej ±0.02m/s

Rozdzielczość prędkości 0.01m/s
Zakres pola powierzchni 0.00399...90m2
Zakres pomiarowy stru-
mienia objętości

Zakres ten jest funkcją prędkości i ustawionego pola 
powierzchni kanału

Rozdzielczość strumienia 
objętości

0.1l/s, 0.1m3/hr, 0.1ft3/min

Zakres pomiaru tempe-
ratury

5...45°C

Dokładność temperatury ±1.0°C
Rozdzielczość tempe-
ratury

0.1°C

Temperatura pracy 
przyrządu 

5...45°C

Temperatura przecho-
wywania

-20...60°C

Wymiary zewnętrzne 12 x 280 x 65mm
Masa z baterią 329g
Zasilanie bateria 9V

Dzwony pomiarowe AIRCONE
Dzwony pomiarowe Aircone to szybki i dokładny sposób na zwiększe-
nie funkcjonalności anemometrów skrzydełkowych z głowicami pomia-
rowymi o średnicy ∅100mm. Niskim nakładem kosztu można zwiększyć 
możliwości anemometru, zmieniając anemometr w narzędzie do pomia-
ru uśrednionego przepływu powietrza na kratkach wentylacyjnych (wy-
dajności).

Dane techniczne dzwonów pomiarowych AIRCONE

Wymiary Dzwon prostokątny: 285 x 235mm
Dzwon okrągły: ∅180mm

Zakres pomiarowy 0...100 l/s, 0...360m3/h
Waga 1.1 kg

Sposób zamawiania
LCA301: Anemometr skrzydełkowy z obrotową głowicą pomiarową oraz 

z walizką, baterią alkaliczną 9V, instrukcją obsługi i fabrycznym 
certyfikatem kalibracji.

Zestaw pomiarowy
AFL72900001: Zestaw zawiera anemometr skrzydełkowy LCA301 oraz prosto-

kątny dzwon pomiarowy Aircone.

Akcesoria
AFL72852201: Zestaw dzwonów pomiarowych Aircone (okrągły ∅180mm i pro-

stokątny 285 x 235mm).
AFL72852204: Okrągły dzwon pomiarowy Aircone (∅180mm).
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Anemometry skrzydełkowe LCA501

 � Pomiar prędkości, temperatury i strumienia objętości
 � Pomiar wartości chwilowej lub średniej
 � Zewnętrzna, obrotowa turbina o średnicy 100mm
 � Wbudowany rejestrator o pojemności 12700 pomiarów
 � Łatwa obsługa i czytelny wyświetlacz LCD
 � Walizeczka na przyrząd wraz z akcesoriami
 � Praca w jednostkach metrycznych lub angielskich
 � Opcjonalny wysięgnik teleskopowy
 � Fabryczne świadectwo kalibracji

Opis
Anemometry skrzydełkowe LCA501 są łatwymi w obsłudze anemometra-
mi z zewnętrzną głowicą pomiarową na przewodzie. Anemometry skrzy-
dełkowe LCA501 nie wymagają specjalistycznej wiedzy, aby je obsługi-
wać. Przejrzyste menu pozwala na prostą i szybką konfigurację wszyst-
kich parametrów roboczych przyrządu. Graficzny wyświetlacz pozwala 
na jednoczesną prezentację 3 mierzonych lub obliczanych parametrów 
(jednego głównego i dwóch pomocniczych). Funkcja uśredniania umoż-
liwia pomiar wartości średniej w zaprogramowanym przedziale czaso-
wym. Pomiar wartości strumienia jest możliwy dzięki wprowadzeniu do 
przyrządu wartości pola przekroju kanału lub kratki w których dokonywa-
ny jest pomiar prędkości. Dzięki temu anemometr turbinkowy LCA501 
oblicza i natychmiast wyświetla wartość natężenia przepływu powietrza. 
Współpracuje również z nakładkami typu AIRCONE™ ułatwiającymi po-
miar wydajności niedużych kratek wentylacyjnych. Anemometr turbinko-
wy LCA501 posiada pamięć pozwalającą na zarejestrowanie do 12700 
pomiarów oznaczonych datą i czasem. Dane te mogą być podzielone 
na bloki, które pozwalają na ich logiczne pogrupowane. Bloków tych 
może być do 100. Dane mogą być przesłane do komputera za pomocą 
wbudowanego interfejsu USB. Standardowo przyrząd jest wyposażony 
w głowicę z turbiną o średnicy 100mm. Całość zawarta jest w plastikowej 
walizeczce pozwalającej na łatwe i bezpieczne przenoszenie przyrządu 
wraz z akcesoriami w terenie. Opcjonalny wysięgnik teleskopowy jest 
pomocny przy dokonywaniu pomiarów w miejscach trudnodostępnych 
pozwalając jednocześnie na odchylanie głowicy o dowolny kąt. 
Anemometry skrzydełkowe LCA501 przeznaczone są do wykonywania 
pomiarów na kratkach dopływowych i odpływowych w klimatyzacji, wen-
tylacji i systemach przygotowania powietrza, w czasie rozruchu, kontroli 
i konserwacji instalacji powietrznych (HAVAC).

Dane techniczne
Zakres pomiarowy pręd-
kości

0.25...30m/s

Dokładność pomiaru 
prędkości

±1.0% wartości mierzonej ±0.02m/s

Rozdzielczość prędkości 0.01m/s
Zakres pola powierzchni 0.00399...90m2
Zakres pomiarowy stru-
mienia objętości

Zakres ten jest funkcją prędkości i ustawionego pola 
powierzchni kanału

Rozdzielczość objętości 0.1l/s, 0.1m3/hr, 0.1ft3/min
Zakres pomiaru temp. 5...45°C
Dokładność temperatury ±1.0°C
Rozdzielczość tempe-
ratury

0.1°C

Temperatura pracy 
przyrządu 

5...45°C

Temperatura przecho-
wywania

-20...60°C

Pamięć 12700 pomiarów w 100 blokach
Interwał rejestracji 1s…1h
Stała czasowa Definiowana przez użytkownika
Interfejs komunikacyjny USB
Wymiary zewnętrzne 84 x 178 x 44mm
Masa z baterią 270g
Zasilanie 4 baterie typu AA lub zewnętrzny zasilacz

Dzwony pomiarowe AIRCONE
Dzwony pomiarowe Aircone to szybki i dokładny sposób na zwiększe-
nie funkcjonalności anemometrów skrzydełkowych z głowicami pomia-
rowymi o średnicy ∅100mm. Niskim nakładem kosztu można zwiększyć 
możliwości anemometru, zmieniając anemometr w narzędzie do pomia-
ru uśrednionego przepływu powietrza na kratkach wentylacyjnych (wy-
dajności).

Dane techniczne dzwonów pomiarowych AIRCONE

Wymiary Dzwon prostokątny: 285 x 235mm
Dzwon okrągły: ∅180mm

Zakres pomiarowy 0...100l/s, 0...360m3/h
Waga 1.1 kg

Sposób zamawiania
LCA501: Anemometr skrzydełkowy z obrotową głowicą pomiarową oraz 

z walizką, 4 alkalicznymi bateriami typu AA, instrukcją obsługi, 
kablem USB i fabrycznym certyfikatem kalibracji. Oprogramowa-
nie LogDat2™ do pobrania ze strony www.

Zestaw pomiarowy
AFL72900001: Zestaw zawiera anemometr skrzydełkowy LCA501 oraz prosto-

kątny dzwon pomiarowy Aircone.

Akcesoria
AFL72852201: Zestaw dzwonów pomiarowych Aircone (okrągły ∅180mm i pro-

stokątny 285 x 235mm).
AFL72852204: Okrągły dzwon pomiarowy Aircone (∅180mm).
AFL71933702: Wysięgnik teleskopowy do głowicy anemometrycznej.
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Termoanemometry TA410

 � Pomiar prędkości i temperatury powietrza
 � Teleskopowa sonda pomiarowa 
 � Łatwa obsługa
 � Czytelny wyświetlacz LCD
 � Walizeczka na przyrząd wraz z akcesoriami
 � Praca w jednostkach metrycznych lub angielskich
 � Fabryczne świadectwo kalibracji

Opis
Prosty i tani termoanemometr TA410 wyposażony w  teleskopową sondę 
prędkości i temperatury. Termoanemometr TA410 przeznaczony jest do 
pomiaru prędkości i temperatury powietrza wszędzie tam gdzie wymaga-
ny jest precyzyjny powtarzalny wynik. Dodatkowym atutem jest miarka 
wykonana na sondzie pomiarowej, umożliwiająca pomiar prędkości w ka-
nałach wentylacyjnych zgodnie z obowiązującymi metodami trawersowa-
nia. Precyzyjne pomiary prezentowane są na czytelnym i kontrastowym 
wyświetlaczu LCD. 

Termoanemometry TA410 posiadają automatyczną kompensację tempe-
ratury, co zapewnia stabilne i dokładne pomiary, w zakresie temperatu-
ry  -10...60°C. Cienka sonda teleskopowa jest idealna do wykonywania 
pomiarów w wysoko położonych miejscach oraz jest szybkim i łatwym 
rozwiązaniem dla wszelkich pomiarów wewnątrz kanału z dostępem 
poprzez otwory w jego ściankach. Termoanemometry TA410 charakte-
ryzuje wysoka odporność na błędy spowodowane ułożeniem czujnika 
względem kierunku przepływu. Sondy termoanemometryczne Airflow™ 
zapewniają dokładne, powtarzalne pomiary, nawet przy odchyleniach 
sięgających 15° względem położenia idealnego.

Dane techniczne
Zakres pom. prędkości 0...20m/s
Dokładność pomiaru 
prędkości

±5.0% wartości mierzonej lub ±0.025m/s
(w zależności co większe)

Rozdzielczość prędkości 0.01m/s
Zakres pomiaru temp. -18...93°C
Dokładność temperatury ±0.3°C
Rozdzielczość temp. 0.1°C
Temp. pracy przyrządu 5...45°C
Temp. przechowywania -20...60°C
Wymiary zewnętrzne 84 x 178 x 44mm
Masa z baterią 270g
Długość sondy 1016mm
Średnica końcówki sondy 7mm
Średnica bazy sondy 13mm
Zasilanie 4 baterie typu AA lub zewnętrzny zasilacz

Sposób zamawiania
TA410: Termoanemometr z sondą teleskopową oraz z walizką, 4 alka-

licznymi bateriami typu AA, instrukcją obsługi i fabrycznym cer-
tyfikatem kalibracji.
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Termoanemometry TA430 i TA430-A

 � Pomiar prędkości i temperatury powietrza
 � Obliczanie przepływu na podstawie pola przekroju
 � Pomiar wartości chwilowej lub średniej
 � Teleskopowa sonda pomiarowa (prosta lub łamana)
 � Pamięć 12700 pomiarów
 � Interfejs USB
 � Duży i czytelny wyświetlacz LCD
 � Walizeczka na przyrząd wraz z akcesoriami
 � Praca w jednostkach metrycznych lub angielskich
 � Fabryczne świadectwo kalibracji

Opis
Termoanemometry TA430 wyposażone są w teleskopową sondę pręd-
kości i temperatury, przeznaczoną do pomiaru prędkości, temperatury 
oraz strumienia objętości powietrza, wszędzie tam gdzie wymagany jest 
precyzyjny i niezawodny pomiar. Termoanemometry wyposażono w prze-
licznik wartości mierzonych na warunki standardowe lub aktualne.

Dodatkowym atutem termoanemometrów z serii TA430 jest pamięć 
12700 próbek podzielona na 100 bloków. Wprowadzanie danych odbywa 
się w sposób ręczny poprzez zaakceptowanie aktualnej wartości mie-
rzonej. W cenie urządzenia znajduje się kabel USB do transmisji danych 
oraz oprogramowanie umożliwiające zapis danych do pliku typu *.xls.

W przypadku pomiaru prędkości zmieniającej się w czasie termoane-
mometry mają możliwość wprowadzenia stałej czasowej do uśrednia-
nia wartości mierzonych. Do wyboru mamy możliwość zaprogramowa-
na czasu : 1, 5, 10, 20 lub 30s. W/w stała czasowa jest skorelowana 
z danymi zapisywanymi do pamięci. Zapis danych w pamięci wyzwalany 
jest klawiszem. Po wybraniu stałej czasowej np. 10s i włączeniu zapi-
su w pamięci, termoanemometr odlicza 10s aktualizując na wyświetla-
czu mierzone wartości, po upływie tego czasu wynik jest zamrażany na 
wyświetlaczu i pojawia się pytanie o potwierdzenie zapisu do pamięci. 
Użytkownik posiada możliwość podglądu zapamiętanych danych wraz 
z informacja o wartości maksymalnej, minimalnej lub średniej.

Po zaprogramowaniu przekroju termoanemometry z serii TA430 umożli-
wiają wyliczanie strumienia objętości powietrza. Przekrój wprowadza się 
poprzez podanie powierzchni w m2, średnicy dla okrągłego lub boków 
dla prostokątnego kanału wentylacyjnego. Dostępna jest specjalna wer-
sja termoanemometru TA430-A z końcówką na przegubie, który umożli-
wia ustawienie sondy pod kątem 90°.

Termoanemometry TA430 wyświetlają pomiary na wysoce czytelnym, 
kontrastowym wyświetlaczu LCD, który umożliwia równoczesny podgląd 
3 parametrów. 

Wbudowana automatyczna kompensacja temperatury zapewnia sta-
bilne i dokładne pomiary, w zakresie temperatury powietrza -10...60°C. 
Sonda teleskopowa o niewielkiej średnicy jest idealna do wykonywania 
pomiarów w wysoko położonych miejscach i jest szybkim i łatwym rozwią-
zaniem dla wszelkich pomiarów wewnątrz kanału z dostępem poprzez 
otwory w jego ściankach. Termoanemometry TA430 charakteryzuje wy-
soka odporność na błędy spowodowane położeniem sondy względem 
kierunku przepływu. Sondy termoanemometryczne Airflow™ zapewniają 
dokładne, powtarzalne pomiary, nawet przy odchyleniach sięgających 
15° względem położenia idealnego.

Potwierdzeniem parametrów pomiarowych jest bezpłatny certyfikat kali-
bracji producenta. Dodatkowym atutem jest miarka wykonana na sondzie 
pomiarowej, umożliwiająca pomiar prędkości w kanałach wentylacyjnych 
zgodnie z obowiązującymi metodami trawersowania.

Dane techniczne
Zakres prędkości 0...30m/s

Dokładność prędkości ±3.0% wartości mierzonej lub ±0.015m/s
(w zależności co większe)

Rozdzielczość prędkości 0.01m/s
Zakres średnicy kanału 10...6350mm (co 1mm)
Zakres objętości Zakres ten jest funkcją prędkości i wielkości kanału
Zakres pomiaru temp. -18...93°C
Dokładność temperatury ±0.3°C
Rozdzielczość temp. 0.1°C
Temp. pracy przyrządu 5...45°C
Temp. przechowywania -20...60°C
Pamięć 12700 pomiarów w 100 blokach
Interwał rejestracji 1s…1h
Stała czasowa Definiowana przez użytkownika
Interfejs komunikacyjny USB
Wymiary zewnętrzne 84 x 178 x 44mm
Masa z baterią 270g
Długość sondy 1016mm (części łamanej dla TA430-A: 197mm)
Średnica końcówki sondy 7mm (części łamanej dla TA430-A: 9.5mm)
Średnica bazy sondy 13mm
Zasilanie 4 baterie typu AA lub zewnętrzny zasilacz

Sposób zamawiania
TA430: Termoanemometr z prostą sondą teleskopową oraz z walizką, 4 

alkalicznymi bateriami typu AA, instrukcją obsługi i fabrycznym 
certyfikatem kalibracji oraz kablem USB. Oprogramowanie Log-
Dat2™ do pobrania ze strony www.

TA430-A: Termoanemometr z łamaną sondą teleskopową oraz z walizką, 
4 alkalicznymi bateriami typu AA, instrukcją obsługi i fabrycznym 
certyfikatem kalibracji oraz kablem USB. Oprogramowanie Log-
Dat2™ do pobrania ze strony www.
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Termoanemometry TA440 i TA440-A

 � Pomiar prędkości, temperatury i wilgotności powietrza
 � Obliczanie przepływu na podstawie pola przekroju
 � Pomiar wartości chwilowej lub średniej
 � Teleskopowa sonda pomiarowa (prosta lub łamana)
 � Pamięć 12700 pomiarów
 � Interfejs USB
 � Duży i czytelny wyświetlacz LCD
 � Walizeczka na przyrząd wraz z akcesoriami
 � Praca w jednostkach metrycznych lub angielskich
 � Fabryczne świadectwo kalibracji

Opis
Termoanemometry z serii TA440 / TA440-A umożliwiają pomiar prędkości 
przepływu, temperatury oraz wilgotności za pomocą teleskopowej sondy 
(prostej lub łamanej w modelu TA440-A).

Termoanemometry TA440 są modelami podobnym do TA430 dodatkowo 
rozbudowanymi o pomiar wilgotności. Termoanemometry TA440 posiada-
ją teleskopową sondę prędkości i temperatury przeznaczoną do pomiaru 
prędkości, temperatury, strumienia objętości powietrza oraz wilgotności. 
Termoanemometry wyposażone są w przelicznik wartości mierzonych na 
warunki standardowe lub aktualne.

Dodatkowym atutem termoanemometrów z serii TA440 jest pamięć 
12700 próbek, podzielona na 100 bloków. Wprowadzanie danych odby-
wa się w sposób ręczny poprzez zaakceptowanie aktualnej wartości po-
miarowej. W zestawie z przyrządem znajduje się kabel USB do transmisji 
danych oraz oprogramowanie umożliwiające zapis danych na dysku do 
pliku typu *.xls.

Użytkownik posiada możliwość podglądu zapamiętanych danych wraz z 
informacja o wartości maksymalnej, minimalnej lub średniej. Po zapro-
gramowaniu przekroju termoanemometry wyliczą strumień objętościowy 
powietrza. Przekrój wprowadza się poprzez podanie powierzchni w m2, 
średnicy dla okrągłego lub boków dla prostokątnego kanału wentylacyj-
nego. Termoanemometry z serii TA440-A posiadają końcówkę pomiaro-
wą na przegubie, który umożliwia ustawienie sondy pod kątem 90°. Wy-
miar sondy od kolana do końcówki dobrano zgodne z normami pomiarów 
czystych pomieszczeń w USA (od ściany nawiewu do pomiaru odległość 
ma wynosić minimum 6.4”).

Termoanemometry TA440 prezentują pomiary na czytelnym i kontrasto-
wym wyświetlaczu LCD, który to umożliwia równoczesne wyświetlanie 
3 mierzonych parametrów. Lekki, przenośny przyrząd ergonomicznie 
skonstruowany dodatkowo specjalna konstrukcja rączki umożliwia wpię-
cie sondy pomiarowej w termoanemometr.

Wbudowana automatyczna kompensacja temperatury zapewnia sta-
bilne i dokładne pomiary, w zakresie temperatury powietrza -10...60°C. 
Sonda teleskopowa o niewielkiej średnicy jest idealna do wykonywania 
pomiarów w wysoko położonych miejscach i jest szybkim i łatwym rozwią-
zaniem dla wszelkich pomiarów wewnątrz kanału z dostępem poprzez 
otwory w jego ściankach. Termoanemometry TA440 charakteryzuje wy-
soka odporność na błędy spowodowane położeniem sondy względem 
kierunku przepływu. Sondy termoanemometryczne Airflow™ zapewniają 
dokładne, powtarzalne pomiary, nawet przy odchyleniach sięgających 
15° względem położenia idealnego.

Dane techniczne
Zakres prędkości 0...30m/s

Dokładność prędkości ±3.0% wartości mierzonej lub ±0.015m/s
(w zależności co większe)

Rozdzielczość prędkości 0.01m/s
Zakres średnicy kanału 10...6350mm (co 1mm)
Zakres objętości Zakres ten jest funkcją prędkości i wielkości kanału
Zakres pomiaru temp. -10...60°C
Dokładność temperatury ±0.3°C
Rozdzielczość temp. 0.1°C
Zakres wilgotności 5...95%R.H.
Dokładność wilgotności ±3%R.H.
Rozdzielczość wilgotn. 0.1%R.H.
Temp. pracy przyrządu 5...45°C
Temp. przechowywania -20...60°C
Pamięć 12700 pomiarów w 100 blokach
Interwał rejestracji 1s…1h
Stała czasowa Definiowana przez użytkownika
Interfejs komunikacyjny USB
Wymiary zewnętrzne 84 x 178 x 44mm
Masa z baterią 270g
Długość sondy 1016mm (części łamanej dla TA440-A: 197mm)
Średnica końcówki sondy 7mm (części łamanej dla TA440-A: 9.5mm)
Średnica bazy sondy 13mm
Zasilanie 4 baterie typu AA lub zewnętrzny zasilacz

Sposób zamawiania
TA440: Termoanemometr z prostą sondą teleskopową oraz z walizką, 4 

alkalicznymi bateriami typu AA, instrukcją obsługi i fabrycznym 
certyfikatem kalibracji oraz kablem USB. Oprogramowanie Log-
Dat2™ do pobrania ze strony www.

TA440-A: Termoanemometr z łamaną sondą teleskopową oraz z walizką, 
4 alkalicznymi bateriami typu AA, instrukcją obsługi i fabrycznym 
certyfikatem kalibracji oraz kablem USB. Oprogramowanie Log-
Dat2™ do pobrania ze strony www.
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TERMOANEMOMETRY CYFROWE HD2103.1, HD2103.2

 � Pomiar prędkości i temperatury
 � Możliwość wyliczania przepływu
 � Wysoka dokładność
 � Współpraca z wymiennymi sondami termoanemometryczny-

mi i skrzydełkowymi 
 � Możliwość podłączenia czujnika temperatury
 � Pamięć do 38 000 pomiarów
 � Wyliczanie wartości MIN, MAX i średniej
 � Interfejs komunikacyjny RS232C lub USB2.0
 � Funkcje: HOLD, REL i auto-wyłączanie
 � Stopień ochrony IP66

Opis
HD2103.1 i HD2103.2 są przenośnymi przyrządami wyposażony-
mi w duży i czytelny wyświetlacz LCD, przeznaczone są do pomiarów 
w klimatyzacji, grzejnictwie, wentylacji i do pomiarów środowiskowych. 
Współpracują z sondami termoanemometrycznymi i anemometrycznymi 
(skrzydełkowymi) do pomiaru prędkości, przepływu i temperatury w ruro-
ciągach i kanałach wentylacyjnych. Opcjonalnie do pomiaru temperatury 
mogą być użyte zewnętrzne sondy temperatury (zanurzeniowe, penetra-
cyjne lub przylgowe). Do pomiaru temperatury mogą być użyte sondy wy-
posażone w czujniki Pt100 lub Pt1000. Czujnik temperatury Pt100 może 
być podłączony bezpośrednio linią 3 lub 4-przewodową, Pt1000 liną 
2-przewodową. Sondy wyposażone są w automatycznie wykrywany mo-
duł pamięci SICRAM zawierający parametry kalibracji fabrycznej. Model 
HD2103.2 jest dataloggerem. Zapisuje do pamięci do 38.000 próbek, 
które mogą być przenoszone z przyrządu do komputera PC za pomocą 
wielostandardowego portu RS232C i USB2.0. Możliwe jest konfigurowa-
ne przy użyciu menu interwału zapisu lub drukowania i prędkości trans-
misji. Modele HD2103.1 i HD2103.2 są wyposażone w port szeregowy 
RS232C umożliwiający przesyłane gromadzonych pomiarów w czasie 
rzeczywistym do komputera PC lub przenośnej drukarki. Funkcje Max, 
Min i Avg obliczają wartości odpowiednio maksymalną, minimalną i śred-
nią. Pozostałe funkcje zawarte w przyrządach to: pomiar względny REL, 
funkcja HOLD i funkcja auto-wyłączenia przyrządu. 
Przyrządy posiadają stopień ochrony IP66.

Charakterystyka techniczna przyrządu
Przyrząd

Wymiary 185x90x40mm (LxWxH)
Waga  470g (z bateriami)
Materiał  ABS, guma
Wyświetlacz 2x4½ cyfry plus symbol
 obszar roboczy: 52x42mm

Warunki eksploatacji
Temperatura eksploatacji -5…50°C 
Temperatura przechowywania -25…65°C 
Wilgotność względna pracy 0…90%RH (bez kondensacji)
Stopień ochrony IP66

Zasilanie 
Baterie 4 baterie 1.5V typu AA
Czas pracy 200 godzin z bateriami 1800mAh
Pobór prądu w stanie wyłączenia <20μA 
Zasilacz zewnętrzny 12VDC / 1000mA 

Mierzone jednostki °C - °F - m/s - km/h - ft/min - mph - knot 
-l/s - m3/s - m3/min - m3/h - ft3/s - ft3/
min, WCT

Bezpieczeństwo przechowanych danych
Nie zależne od stanu baterii

Czas
Data i czas Zegar czasu rzeczywistego
Dokładność Max 1min/miesiąc

Pamięć mierzonych wartości (tylko model HD2103.2)
Typ  2000 stron po 19 próbek każda
Ilość Max 38 000 próbek
Interwał zapisu  1s…3600s (1godzina)

Interfejs komunikacyjny RS232C 
Typ RS232C elektrycznie izolowany
Prędkość transmisji Ustawiana z pośród: 1200…38400baud 
Bit danych 8
Parzystość None
Bit stopu  1
Kontrola przepływu Xon/xoff
Max. odległość transmisji 15m
Interwał drukowania  1s…3600s (1 godzina)

Interfejs USB - model HD2103.2
Typ  1.1-2.0 elektrycznie izolowany

Złącza
Złącze sond Gniazdo 8-pin. męskie wg DIN45326
Interfejs szeregowy i USB  Złącze 8-pinowe MiniDin
Złącze zew. zasilana Złącze 2-pinowe (plus w środku)

Zakresy pomiarowe przyrządu
Zakres pomiarowy Pt100 -200…+650°C 
Zakres pomiarowy Pt1000 -200…+650°C
Rozdzielczość  0.1°C
Dokładność ±0.1°C
Dryft po 1 roku 0.1°C/rok

Sondy termoanemometryczne
AP471S1 - AP471S3 AP471S2 AP471 S4

Typ pomiaru Prędkość powietrza, przepływ (obliczany), temperatura
Typ czujnika

Prędkość Termistor NTC Bezkierunkowy termistor 
NTC

Temperatura Termistor NTC Termistor NTC
Zakres pomiarowy
Prędkość 0,1...40m/s 0,1...5m/s
Temperatura -25...+80°C -25...+80°C 0...80°C
Rozdzielczość pomiaru
Prędkość 0.01m/s, 0.1km/h, 1ft/min, 0.1mph, 0.1knot
Temperatura 0.1°C
Dokładność pomiaru

Prędkość
±0.2 m/s (0...0.99 m/s) ±0.2m/s (0...0.99 m/s)

±0.4 m/s (1.00...9.99 m/s) ±0.3m/s (1.00...5.00 m/s)
±0.8 m/s (10.00...40.0 m/s)
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Sposób zamawiania 
HD2103.1: W skład kompletu wchodzą: przyrząd HD2103.1, 4 baterie alkalicz-

ne 1.5V, instrukcja obsługi, walizka i oprogramowanie DeltaLog9. 
Sondy i kable komunikacyjne należy zamawiać oddzielnie.

HD2103.2: W skład kompletu wchodzą: datalogger HD2103.2, 4 baterie 
alkaliczne 1.5V, instrukcja obsługi, walizka i oprogramowanie 
DeltaLog9. Sondy i kable komunikacyjne należy zamawiać 
oddzielnie. 

HD2110CSNM: Kabel do transmisji szeregowej RS-232C.
C.206: Kabel do transmisji USB 2.0 do przyrządów HD21....1 i .2.
CP23: Kabel transmisji USB 2.0 (mini-USB typu B – USB typu A)
SWD10: Zasilacz stabilizowany 230Vac/12VDC-1000mA. 
HD40.1: Przenośna 24-kolumnowa drukarka termiczna, interfejs szerego-

wy, szerokość papieru 58mm.

Sondy termoanemometryczne z modułem SICRAM.
AP471S1: Teleskopowa sonda termoanemometryczna, zakres pomiarowy: 

0.1...40m/s. Długość przewodu 2m.
AP471S2: Teleskopowa sonda termoanemometryczna (bezkierunkowa), 

zakres pomiarowy:0.1...5m/s. Długość przewodu 2m.
AP471S3: Teleskopowa sonda termoanemometryczna z giętką końcówką po-

miarową, zakres pomiarowy: 0.1...40m/s. Długość przewodu 2m.
AP471S4: Teleskopowa sonda termoanemometryczna (bezkierunkowa) na 

statywie, zakres pomiarowy:0.1...5m/s. Długość przewodu 2m.

Sondy anemometryczne (skrzydełkowe) z modułem SICRAM.
AP472S1: Sonda skrzydełkowa z termoparą K o średnicy ∅100mm. Zakres 

pomiarowy: 0.6...20m/s, -25...80°C. Długość przewodu 2m.
AP472S2: Sonda skrzydełkowa o średnicy ∅60mm. Zakres pomiarowy: 

0.5...20m/s. Długość przewodu 2m.

Sondy temperatury z modułem SICRAM.
TP472I: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅3mm, długość 

300mm. Długość przewodu 2m. 
TP472I.0: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅3mm, długość 

230mm. Długość przewodu 2m.
TP473P: Sonda penetracyjna, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 

150mm. Długość przewodu 2m. 
TP473P.0: Sonda penetracyjna, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 

150mm. Długość przewodu 2m.
TP474C: Sonda przylgowa, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 

230mm, powierzchnia przylgi ∅5mm. Długość przewodu 2m.
TP474C.0: Sonda przylgowa, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 

230mm, powierzchnia przylgi ∅5mm. Długość przewodu 2m.
TP475A.0: Sonda do powietrza, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 

230mm. Długość przewodu 2m. 
TP472I.5: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅6mm, długość 

500mm. Długość przewodu 2m. 
TP472I.10: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅6mm, długość 

1000mm. Długość przewodu 2m.
TP49A: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅2.7mm, długość 

150mm. Długość przewodu 2m. Rączka aluminiowa.
TP49AC: Sonda przylgowa, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 

150mm. Długość przewodu 2m. Rączka aluminiowa.
TP49AP: Sonda penetracyjna, czujnik Pt100. Średnica ∅2.7mm, długość 

150mm. Długość przewodu 2m. Rączka aluminiowa.
TP875: Sonda kulista ∅150mm z rękojeścią. Długość przewodu 2m.
TP876: Sonda kulista ∅50mm z rękojeścią. Długość przewodu 2m.
TP87: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅3mm, długość 

70mm. Długość przewodu 2m.
TP878: Sonda przylgowa do paneli słonecznych. Długość przewodu 2m.
TP878.1: Sonda przylgowa do paneli słonecznych. Długość przewodu 5m.
TP473P: Sonda penetracyjna do kompostu. Średnica ∅8mm, długość 

1000mm. Długość przewodu 2m. 

Sondy temperatury bez modułu SICRAM 
TP47.100: Sonda zanurzeniowa z czujnikiem Pt100 4-przewodowa. Średnica 

∅3mm, długość 230mm. Kabel podłączeniowy 4-przewodowy ze 
złączem. Długość przewodu 2m. 

TP47.1000: Sonda zanurzeniowa z czujnikiem Pt1000. Średnica ∅3mm, dłu-
gość 230mm. Kabel podłączeniowy 2-przewodowy ze złączem. 
Długość przewodu 2m. 

TP47: Złącze do podłączania innych sond: Pt100 linią 3 i 4-przewodo-
wych, Pt1000 2-przewodowych.

Temperatura ±0.8°C (-10...+80°C) ±0.8°C (-10...+80°C)
Minimalna prędkość 0.1 m/s
Temp. kompensacji 0...80°C
Warunki pracy czujnika Czyste powietrze, RH<80%

Żywotność baterii Ok. 20h @ 20m/s z bateria-
mi alkaicznymi

Ok. 30h @ 5m/s z bateriami 
alkaicznymi

Jednostki pomiarowe
Prędkość m/s - km/h - ft/min - mph - knot
Przepływ l/s - m3/s - m3/min - m3/h - ft3/s - ft3/min
Powierzchnia przekroju 0.0001...1.9999 m2

Długość przewodu ~2m

Sondy anemometryczne

Typ pomiaru
AP472S1 AP472S2

Prędkość, przepływ, tem-
peratura Prędkość, przepływ

Średnica 100mm 60mm
Typ pomiaru
Prędkość Sonda skrzydełkowa (kierunkowa)
Temperatura K ---
Zakres pomiarowy
Prędkość (m/s) 0.6...25 0.5...20
Temperatura (°C) -25...+80 (dotyczy temperatury pracy sondy skrzydeł-

kowej)
Rozdzielczość
Prędkość 0.01m/s, 0.1km/h, 1ft/min, 0.1mph, 0.1knot
Temperatura 0.1°C ---
Dokładność
Prędkość ±(0.4m/s +1.5%f.s.) ±(0.4m/s +1.5%f.s.)
Temperatura ±0.8°C ---
Min. prędkość 0.6m/s 0.5m/s
Jednostki pomiarowe
Prędkość m/s - km/h - ft/min - mph - knot
Przepływ l/s - m3/s - m3/min - m3/h - ft3/s - ft3/min
Powierzchnia 0.0001...1.9999 m2

Przewód sondy ~2m

Sondy temperatury Pt100 z modułem SICRAM
Model Typ Zakres Dokładność

TP472I Zanurzeniowa -196°C…+500°C ±0.25°C (-196°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+500°C)

TP472I.0 Zanurzeniowa -50°C…+400°C ±0.25°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP473P Penetracyjna -50°C…+400°C ±0.25°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP473P.0 Przylgowa -50°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP474C Przylgowa -50°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP474C.0 Przylgowa -50°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP475A.0 Do powietrza -50°C…+250°C ±0.3°C (-50°C…+250°C

TP472I.5 Zanurzeniowa -50°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP472I.10 Zanurzeniowa -50°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP49A Zanurzeniowa -70°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP49AC Przylgowa -70°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP49AP Penetracyjna -70°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP875 Kulista ∅150mm -30°C…+120°C ±0.25°C
TP875 Kulista ∅50mm -30°C…+120°C ±0.25°C
TP87 Zanurzeniowa -50°C…+200°C ±0.25°C
TP878 Do paneli +5°C...80°C ±0.25°C
TP878.1 Do paneli +5°C...80°C ±0.25°C
TP879 Do kompostu -20°C…+120°C ±0.25°C

Dryft temperaturowy@ 20°C  0.003%/°C

Sondy Pt100 4-przewodowe i Pt1000 2-przewodowe
Model Typ Zakres Dokładność
TP47.100 Pt100, 4-przewodowa -50…+400°C Klasa ATP47.1000 Pt1000, 2-przewodowa

Dryft temperaturowy @20°C  0.003%/°C
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TERMOANEMOMETRY CYFROWE HD2303.0

 � Pomiar prędkości i temperatury
 � Możliwość wyliczania przepływu
 � Wysoka dokładność
 � Współpraca z wymiennymi sondami termoanemometryczny-

mi i skrzydełkowymi 
 � Możliwość podłączenia zewnętrznego czujnika temperatury
 � Wyliczanie wartości MIN, MAX i AVG
 � Funkcje: HOLD, REL i auto-wyłączanie
 � Stopień ochrony IP67

Opis
HD2303.0 jest przenośnym przyrządem wyposażonymi w duży i czytelny 
wyświetlacz LCD, przeznaczony są do pomiarów w klimatyzacji, grzej-
nictwie, wentylacji i do pomiarów środowiskowych. Współpracują z son-
dami termoanemometrycznymi i anemometrycznymi (skrzydełkowymi) 
do pomiaru prędkości, przepływu i temperatury w rurociągach i kanałach 
wentylacyjnych. Opcjonalnie do pomiaru temperatury mogą być użyte 
zewnętrzne sondy temperatury (zanurzeniowe, penetracyjne lub przylgo-
we). Do pomiaru temperatury mogą być użyte sondy wyposażone w czuj-
niki Pt100 lub Pt1000. Czujnik temperatury Pt100 może być podłączony 
bezpośrednio linią 3 lub 4-przewodową, Pt1000 liną 2-przewodową. Son-
dy wyposażone są w automatycznie wykrywany moduł pamięci SICRAM 
zawierający parametry kalibracji fabrycznej. Funkcje Max, Min i Avg obli-
czają wartości odpowiednio maksymalną, minimalną i średnią. Pozostałe 
funkcje zawarte w przyrządach to: pomiar względny REL, funkcja HOLD 
i funkcja auto-wyłączenia przyrządu. 
Przyrządy posiadają stopień ochrony IP67.

Charakterystyka techniczna przyrządu
Przyrząd

Wymiary 144x88x38mm (LxWxH)
Waga  160g (z bateriami)
Materiał  ABS
Wyświetlacz 2x4½ cyfry plus symbol
 obszar roboczy: 52x42mm

Warunki eksploatacji
Temperatura eksploatacji -5…50°C 
Temperatura przechowywania -25…65°C 
Wilgotność względna pracy 0…90%RH (bez kondensacji)
Stopień ochrony IP67

Zasilanie 
Baterie 3 baterie 1.5V typu AA
Czas pracy 200 godzin z bateriami alkaicznymi 

1800mAh
Pobór prądu w stanie wyłączenia <20μA 
Zasilacz zewnętrzny 12VDC / 1000mA 

Mierzone jednostki °C - °F - m/s - km/h - ft/min - mph - knot 
-l/s - m3/min - m3/h - ft3/s - ft3/min

Złącza
Złącze sond Gniazdo 8-pin. męskie wg DIN45326

Zakresy pomiarowe przyrządu
Zakres pomiarowy Pt100 -200…+650°C 
Zakres pomiarowy Pt1000 -200…+650°C
Rozdzielczość  0.1°C
Dokładność ±0.1°C
Dryft po 1 roku 0.1°C/rok

Sondy termoanemometryczne
AP471S1 - AP471S3 AP471S2 AP471 S4

Typ pomiaru Prędkość powietrza, przepływ (obliczany), temperatura
Typ czujnika

Prędkość Termistor NTC Bezkierunkowy termistor 
NTC

Temperatura Termistor NTC Termistor NTC
Zakres pomiarowy
Prędkość 0,1...40m/s 0,1...5m/s
Temperatura -25...+80°C -25...+80°C 0...80°C
Rozdzielczość pomiaru
Prędkość 0.01m/s, 0.1km/h, 1ft/min, 0.1mph, 0.1knot
Temperatura 0.1°C
Dokładność pomiaru

Prędkość
±0.2 m/s (0...0.99 m/s) ±0.2m/s (0...0.99 m/s)

±0.4 m/s (1.00...9.99 m/s) ±0.3m/s (1.00...5.00 m/s)
±0.8 m/s (10.00...40.0 m/s)

Temperatura ±0.8°C (-10...+80°C) ±0.8°C (-10...+80°C)
Minimalna prędkość 0.1 m/s
Temp. kompensacji 0...80°C
Warunki pracy czujnika Czyste powietrze, RH<80%

Żywotność baterii Ok. 20h @ 20m/s z bateria-
mi alkaicznymi

Ok. 30h @ 5m/s z bateriami 
alkaicznymi

Jednostki pomiarowe
Prędkość m/s - km/h - ft/min - mph - knot
Przepływ l/s - m3/s - m3/min - m3/h - ft3/s - ft3/min
Powierzchnia przekroju 0.0001...1.9999 m2

Długość przewodu ~2m

Sondy anemometryczne

Typ pomiaru
AP472S1 AP472S2

Prędkość, przepływ, tem-
peratura Prędkość, przepływ

Średnica 100mm 60mm
Typ pomiaru
Prędkość Sonda skrzydełkowa (kierunkowa)
Temperatura K ---
Zakres pomiarowy
Prędkość (m/s) 0.6...25 0.5...20
Temperatura (°C) -25...+80 (dotyczy temperatury pracy sondy skrzydeł-

kowej)
Rozdzielczość
Prędkość 0.01m/s, 0.1km/h, 1ft/min, 0.1mph, 0.1knot
Temperatura 0.1°C ---
Dokładność
Prędkość ±(0.4m/s +1.5%f.s.) ±(0.4m/s +1.5%f.s.)
Temperatura ±0.8°C ---
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Min. prędkość 0.6m/s 0.5m/s
Jednostki pomiarowe
Prędkość m/s - km/h - ft/min - mph - knot
Przepływ l/s - m3/s - m3/min - m3/h - ft3/s - ft3/min
Powierzchnia 0.0001...1.9999 m2

Przewód sondy ~2m

Sondy temperatury Pt100 z modułem SICRAM
Model Typ Zakres Dokładność

TP472I Zanurzeniowa -196°C…+500°C ±0.25°C (-196°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+500°C)

TP472I.0 Zanurzeniowa -50°C…+400°C ±0.25°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP473P Penetracyjna -50°C…+400°C ±0.25°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP473P.0 Przylgowa -50°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP474C Przylgowa -50°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP474C.0 Przylgowa -50°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP475A.0 Do powietrza -50°C…+250°C ±0.3°C (-50°C…+250°C

TP472I.5 Zanurzeniowa -50°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP472I.10 Zanurzeniowa -50°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP49A Zanurzeniowa -70°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP49AC Przylgowa -70°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP49AP Penetracyjna -70°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP875 Kulista ∅150mm -30°C…+120°C ±0.25°C
TP875 Kulista ∅50mm -30°C…+120°C ±0.25°C
TP87 Zanurzeniowa -50°C…+200°C ±0.25°C
TP878 Do paneli +5°C...80°C ±0.25°C
TP878.1 Do paneli +5°C...80°C ±0.25°C
TP879 Do kompostu -20°C…+120°C ±0.25°C

Dryft temperaturowy@ 20°C  0.003%/°C

Sondy Pt100 4-przewodowe i Pt1000 2-przewodowe
Model Typ Zakres Dokładność
TP47.100 Pt100, 4-przewodowa -50…+400°C Klasa ATP47.1000 Pt1000, 2-przewodowa

Dryft temperaturowy @20°C  0.003%/°C

Sposób zamawiania 
HD2303.0: W skład kompletu wchodzą: przyrząd HD2303.0, 3 baterie alkalicz-

ne 1.5V, instrukcja obsługi, walizka. Sondy i kable komunikacyjne 
należy zamawiać oddzielnie.

Sondy termoanemometryczne z modułem SICRAM.
AP471S1: Teleskopowa sonda termoanemometryczna, zakres pomiarowy: 

0.1...40m/s. Długość przewodu 2m.
AP471S2: Teleskopowa sonda termoanemometryczna (bezkierunkowa), 

zakres pomiarowy:0.1...5m/s. Długość przewodu 2m.
AP471S3: Teleskopowa sonda termoanemometryczna z giętką końcówką po-

miarową, zakres pomiarowy: 0.1...40m/s. Długość przewodu 2m.
AP471S4: Teleskopowa sonda termoanemometryczna (bezkierunkowa) na 

statywie, zakres pomiarowy:0.1...5m/s. Długość przewodu 2m.

Sondy anemometryczne (skrzydełkowe) z modułem SICRAM.
AP472S1: Sonda skrzydełkowa z termoparą K o średnicy ∅100mm. Zakres 

pomiarowy: 0.6...20m/s, -25...80°C. Długość przewodu 2m.
AP472S2: Sonda skrzydełkowa o średnicy ∅60mm. Zakres pomiarowy: 

0.5...20m/s. Długość przewodu 2m.

Sondy temperatury z modułem SICRAM.
TP472I: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅3mm, długość 

300mm. Długość przewodu 2m. 
TP472I.0: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅3mm, długość 

230mm. Długość przewodu 2m.
TP473P: Sonda penetracyjna, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 

150mm. Długość przewodu 2m. 
TP473P.0: Sonda penetracyjna, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 

150mm. Długość przewodu 2m.
TP474C: Sonda przylgowa, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 230mm, 

powierzchnia przylgi ∅5mm. Długość przewodu 2m.
TP474C.0: Sonda przylgowa, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 230mm, 

powierzchnia przylgi ∅5mm. Długość przewodu 2m.
TP475A.0: Sonda do powietrza, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 

230mm. Długość przewodu 2m. 
TP472I.5: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅6mm, długość 

500mm. Długość przewodu 2m. 
TP472I.10: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅6mm, długość 

1000mm. Długość przewodu 2m.
TP49A: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅2.7mm, długość 

150mm. Długość przewodu 2m. Rączka aluminiowa.
TP49AC: Sonda przylgowa, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 

150mm. Długość przewodu 2m. Rączka aluminiowa.
TP49AP: Sonda penetracyjna, czujnik Pt100. Średnica ∅2.7mm, długość 

150mm. Długość przewodu 2m. Rączka aluminiowa.
TP875: Sonda kulista ∅150mm z rękojeścią. Długość przewodu 2m.
TP876: Sonda kulista ∅50mm z rękojeścią. Długość przewodu 2m.
TP87: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅3mm, długość 

70mm. Długość przewodu 2m.
TP878: Sonda przylgowa do paneli słonecznych. Długość przewodu 2m.
TP878.1: Sonda przylgowa do paneli słonecznych. Długość przewodu 5m.
TP473P: Sonda penetracyjna do kompostu. Średnica ∅8mm, długość 

1000mm. Długość przewodu 2m. 

Sondy temperatury bez modułu SICRAM 
TP47.100: Sonda zanurzeniowa z czujnikiem Pt100 4-przewodowa. Średnica 

∅3mm, długość 230mm. Kabel podłączeniowy 4-przewodowy ze 
złączem. Długość przewodu 2m. 

TP47.1000: Sonda zanurzeniowa z czujnikiem Pt1000. Średnica ∅3mm, dłu-
gość 230mm. Kabel podłączeniowy 2-przewodowy ze złączem. 
Długość przewodu 2m. 

TP47: Złącze do podłączania innych sond: Pt100 linią 3 i 4-przewodo-
wych, Pt1000 2-przewodowych.
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MIKROMANOMETRY CYFROWE HD2114P.0, HD2114P.2, HD2134P.0, HD2134P.2

 � Pomiar ciśnienia, prędkości i temperatury
 � Możliwość wyliczania przepływu
 � Wysoka dokładność
 � Współpraca z rurkami Pitota i sondami temperatury typu K
 � Pamięć do 36 000 pomiarów
 � Wyliczanie wartości MIN, MAX i średniej
 � Interfejs komunikacyjny RS232C lub USB2.0
 � Funkcje: HOLD, REL i auto-wyłączanie
 � Stopień ochrony IP66

Opis
HD2114P.0, HD2114P.2, HD2134P.0 i HD2134P.2 są przenośnymi mi-
kromanometrami do współpracy z rurkami Pitota, wyposażonymi w duży 
i czytelny wyświetlacz LCD. Przeznaczone są do pomiarów w klimaty-
zacji, grzejnictwie, wentylacji i do pomiarów środowiskowych. Mierzą 
różnice ciśnienia za pomocą podłączonej do przyrządu rurki Pitota i ob-
liczają prędkość i przepływ powietrza w kanałach albo przewodach wen-
tylacyjnych, mierzą również temperaturę za pomocą zewnętrznej sondy 
termoelektrycznej typu K. Instrumenty mogą być używane jako termo-
metry i mogą być stosowane z dowolną sondą termoelektryczną typu 
K wyposażoną w miniaturowe złącze termoparowe. Mikromanometry 
HD2114P.2 i HD2134P.2 są dataloggerami. Mogą zapisać w pamięci do 
36.000 próbek, które mogą być przenoszone z przyrządu do komputera 
PC za pomocą wielostandardowego portu RS232C i USB2.0. Możliwe 
jest konfigurowane przy użyciu menu: interwału zapisu lub drukowania 
oraz prędkości transmisji. Modele HD2114P.2 i HD2134P.2 są wyposa-
żone również w port szeregowy RS232C umożliwiający przesyłane gro-
madzonych pomiarów w czasie rzeczywistym do komputera PC lub prze-
nośnej drukarki. Funkcje Max, Min i Avg obliczają wartości odpowiednio 
maksymalną, minimalną i średnią. Pozostałe funkcje zawarte w przyrzą-
dach to: pomiar względny REL, funkcja HOLD i wyłącznie funkcji autowy-
łączania przyrządu. Przyrządy posiadają stopień ochrony IP66.

Charakterystyka techniczna przyrządu
Przyrząd

Wymiary 185 x 90 x 40mm (LxWxH)
Waga  470g (z bateriami)
Materiał  ABS, guma
Wyświetlacz 2x4½ cyfry plus symbol
 obszar roboczy: 52 x 42mm

Warunki eksploatacji
Temperatura eksploatacji -5…50°C 
Temperatura przechowywania -25…65°C 
Wilgotność względna pracy 0…90%RH (bez kondensacji)
Stopień ochrony IP66

Zasilanie 
Baterie 4 baterie 1.5V typu AA
Czas pracy 200 godzin z bateriami 1800mAh
Pobór prądu w stanie wył. <20μA 
Zewnętrzne zasilanie 12VDC / 1000mA (tylko HD2114P.2 i HD2134P.2)

Mierzone jednostki °C - °F - Pa - mbar - mmH2O - PSI - m/s 
- km/h - ft/m - mph - knot - l/s - m3/h - cfm

Bezpieczeństwo przechowanych danych
Niezależne od stanu baterii

Czas
Data i czas Zegar czasu rzeczywistego
Dokładność Max 1min/miesiąc

Pamięć mierzonych wartości (tylko HD2114P.2 i HD2134P.2)
Typ  2000 stron zawierających 18 próbek każda
Ilość max 36 000 próbek
Interwał zapisu  1s…3600s (1 godzina)

Interfejs komunikacyjny RS232C (tylko HD2114P.2 i HD2134P.2)
Typ RS232C elektrycznie izolowany
Prędkość transmisji Ustawiana z pośród: 1200…38400baud 
Bit danych 8
Parzystość None
Bit stopu  1
Kontrola przepływu Xon/xoff
Max. odległość trnsmisji. 15m
Interwał drukowania  1s…3600s (1 godzina)

Interfejs USB (tylko HD2114P.2 i HD2134P.2)
Typ  1.1-2.0 elektrycznie izolowany

Złącza
Wejścia ciśnienia 2 krócce dla przewodów ∅5mm
Wejście termopary Gniazdo termoparowe (mini)
Interfejs RS232C  8- pinowe MiniDin
USB (HD21x2 i HD21x.2) Mini-USB typu B
Zewn. zasilania (SWD10) 2- pinowe (plus w środku)

HD2114P.0 i HD2114P.2 HD2134P.0 i HD2134P.2
Zakres pomiarowy
Różnica ciśnienia ±20mbar ±200mbar
Prędkość (*) 2 ... 55m/s 2 ... 180m/s
Temperatura dla termopary K -200...+1370°C -200...+1370°C
Temperatura dla rurki Pitota -200...+600°C -200...+600°C
Max. ciśnienie przeciążające ±300mbar ±1bar
Rozdzielczość
Różnica ciśnienia 0.005mbar - 0.5Pa 0.01mbar - 1Pa
Prędkość 0.5m/s - 1 km/h - 1 ft/min - 1 mph - 1 knots
Przepływ 1l/s - 0.01 x 103m3/h - 0.01 x 103cfm
Temperatura 0.1°C
Dokładność
Różnica ciśnienia ±0.4%f.s. ±0.3%f.s.
Prędkość ±(2% odczytu +0.1m/s) ±(2% odczytu +0.3m/s)
Temperatura (**) ±0.1°C ±0.1°C
Minimalna prędkość 2 m/s 3 m/s
Kompensacja temperatury -200...+600°C (ręczna i automatyczna)
Jednostki pomiarowe
Różnica ciśnienia Pa - mbar - mmH2O - PSI
Prędkość m/s - km/h - ft/min - mph - knots
Przepływ l/s - m3/h - cfm
Temperatura °C / °F
Powierzchnia przekroju 0.0001...1.9999 m2 (do obliczania przepływu)
Mierzone medium Czyste powietrze i nieagresywne gazy

(*) Dla 20°C, 1013mbar i Ps nieistotne.
(**) Dokładność odnosi się tylko do przyrządu, nie zawiera błędu termopary i kompensacji zim-
nych końców termopary.
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A.  Wszystkie modele dataloggerów z serii HD21....2 wyposażone są 
w nowy port komunikacyjny typu HID (Human Interface Device) mi-
niUSB do podłączenia z komputerem PC za pomocą kabla USB ze 
złączem typu A z jednej strony i miniUSB typu B z drugiej strony (kod 
CP23) bez instalacji sterowników USB.

B.  Do podłączenia modeli HD21....2 do portu USB komputera PC za 
pomocą interfejsu RS232C użyj kabla z konwerterem USB/RS232C 
(kod: C.206). Konwerter wymaga instalacji sterowników przed podłą-
czaniem do komputera PC.

C.  Wszystkie modele są wyposażone w port szeregowy RS232C ze złą-
czem miniDIN, który może być używany do podłączenia do kompu-
tera PC lub przenośnej drukarki HD40.1 za pomocą kabla HD2110C-
SNM.

Sondy termoelektryczne typu K
Dokładność sond termoelektrycznych
Dokładność termopary odnosi się do dopuszczalnej odchyłki dla danego 
typu termoelementu w temperaturze odniesienia zimnych końców 0°C. 
Dokładność jest wyrażona w stopniach Celsjusza, poprzedzona znakiem. 
Dokładność procentowa jest określona przez stosunek pomiędzy dokład-
nością wyrażoną w stopniach w skali Celsjusza i mierzoną temperaturą, 
pomnożony przez sto.

Klasy dokładności dla termopar (w temperaturze odniesienia 0°C)
Typ termopary Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3
Typ T
Zakres
Dokładność
Zakres
Dokładność

-40...+125°C
± 0.5°C 

125...350°C 
± 0.004 • | t |

-40...+133°C
± 1°C

 133...350°C 
± 0.0075 • | t |

-67...+40°C
± 1°C 

-200...-67°C 
± 0.015 • | t |

Typ E
Zakres
Dokładność
Zakres
Dokładność

-40...+375°C
± 1.5°C 

375...800°C 
± 0.004 • | t |

-40...+333°C
± 2.5°C 

333...900°C 
± 0.0075 • | t |

-167...+40°C
± 2.5°C

-200...-167°C 
± 0.015 • | t |

Typ J
Zakres
Dokładność
Zakres
Dokładność

-40...+375°C
± 1.5°C

375...750°C 
± 0.004 • | t |

-40...+333°C
± 2.5°C

 333...750°C 
± 0.0075 • | t |

-

Typ K, N
Zakres
Dokładność
Zakres
Dokładność

-40...+375°C
± 1.5°C

 375 to 1000°C 
± 0.004 • | t |

40...+333°C
± 2.5°C 

333...1200°C 
± 0.0075 • | t |

-167...+40°C
± 2.5°C

-200...-167°C 
± 0.015 • | t |

Rurki Pitota

d1

d

L

L1

L2

D

d
mm

d1
mm

D
mm

L
mm

L1
mm

L2
mm Temp°C Termo-

para K Materiał

T1-300 3 1 6 300 30 72

0…600°C

---

AISI316

T2-400 5 2 8 400 45 120 ---
T2-600 5 2 8 600 45 120 ---
T3-500 8 3.2 8 500 — 192 ---
T3-800 8 3.2 8 800 — 192 ---

T3-800TC 8 3.2 8 800 — 192 TC
T4-500 10 4.0 10 500 — 240 ---
T4-800 10 4.0 10 800 — 240 ---

T4-800TC 10 4.0 10 800 — 240 TC
T4-1000 10 4.0 10 1000 — 240 ---

T4-1000TC 10 4.0 10 1000 — 240 TC

Sposób zamawiania 
HD2114P.0: W skład kompletu wchodzą: przyrząd HD2114P.0 na zakres 

pomiarowy 20mbar, 4 baterie alkaliczne 1.5V, instrukcja obsługi, 
walizka i oprogramowanie DeltaLog9. Sondy i kable komunika-
cyjne należy zamawiać oddzielnie.

HD2114P.2: W skład kompletu wchodzą: datalogger HD2114P.2 na zakres 
pomiarowy 20mbar, 4 baterie alkaliczne 1.5V, instrukcja obsługi, 
walizka i oprogramowanie DeltaLog9. Sondy i kable komunika-
cyjne należy zamawiać oddzielnie. 

HD2134P.0: W skład kompletu wchodzą: przyrząd HD2134P.0 na zakres po-
miarowy 200mbar, 4 baterie alkaliczne 1.5V, instrukcja obsługi, 
walizka i oprogramowanie DeltaLog9. Sondy i kable komunika-
cyjne należy zamawiać oddzielnie.

HD2134P.2: W skład kompletu wchodzą: datalogger HD2134P.2 na zakres 
pomiarowy 200mbar, 4 baterie alkaliczne 1.5V, instrukcja obsługi, 
walizka i oprogramowanie DeltaLog9. Sondy i kable komunika-
cyjne należy zamawiać oddzielnie. 

HD2110CSNM: Kabel do transmisji szeregowej RS-232C.
C.206: Kabel do transmisji USB 2.0 z konwerterem RS-232C/USB.
CP23: Kabel do transmisji USB 2.0.
DeltaLog9: Dodatkowe oprogramowanie do transmisji i zarządzania danymi 

na komputer PC dla Windows.
PW: Przedłużacz dla termopary typu K z miniaturowym gniazdem do 

podłączenia do rurki Pitota i miniaturowym wtykiem do podłączenia 
do przyrządu.

SWD10: Zasilacz stabilizowany 230Vac/12VDC-1000mA. 
HD40.1: Przenośna 24-kolumnowa drukarka termiczna, interfejs szerego-

wy, szerokość papieru 58mm.
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SONDY TERMOANEMOMETRYCZNE I ANEMOMETRYCZNE Z MODUŁEM SICRAM

KOD ZAKRES
m/s

ZAKRES
°C WYMIARY

AP471S1 0.1...40 -25...80°C
Ø 8

L= 360÷1060

AP471S2 0.1...5 -25...80°C

L= 360÷1060

Ø 8

AP471S3 0.1...40 -25...80°C

L= 450÷1140

AP471S4 0.1...5 0...80°C

L=
 3

80
÷7

60

AP472S1 0.6÷25

-25÷80°C

Ø100

AP472S2 0.5÷20
Ø 60

AST1

Min. długość teleskopu 
220mm

Max długość teleskopu 
870mm
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SONDY TEMPERATURY Pt100 Z MODUŁEM SICRAM

KOD °C max τ s WYMIARY UŻYCIE

TP 472 I -196 +500 3s

TP 473 P -50 +400 5s

TP 474 C -50 +400 5s

TP 472 I.0 -50 +400 3s

TP 473 P.0 -50 +400 5s

TP 474 C.0 -50 +400 5s

TP 475 A.0 -50 +250 12s

TP 472 I.5 -50 +400 3s

TP 472 I.10 -50 +400 3s
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SONDY TEMPERATURY Pt100 Z MODUŁEM SICRAM

KOD °C max τ s WYMIARY UŻYCIE

TP 49 A -70 +400 3,5s

TP 49 AC -70 +400 5,5s

TP 49 AP -70 +400 4s

TP 87 -50 +200 3s

TP 878 +5
+80 60s

Sonda przylgowa do 
paneli słonecznych z 
modułem SICRAM. 
Przewód L = 2m

Sonda przylgowa do 
paneli słonecznych z 
modułem SICRAM. 
Przewód L = 5m

21

40

TP 879 -20 60s

Sonda penetracyjna 
do kompostu z mo-
dułem SICRAM

Przewód L = 2m

Ø 8

Ø 21

1000

15

TP 875 -30
+120 15s

Sonda kulista do 
pomiaru promie-
niowania cieplnego 
∅150mm.(ISO7243, 
ISO7726). Sonda 
Pt100, 4-przewo-
dowa z przewodem 
L=2m. Wyposażona 
w moduł SICRAM.

TP 876 -30
+120 15s

Sonda kulista do 
pomiaru promie-
niowania cieplnego 
∅50mm.(ISO7243, 
ISO7726). Sonda 
Pt100, 4-przewo-
dowa z przewodem 
L=2m. Wyposażona 
w moduł SICRAM.
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SONDY TEMPERATURY Pt100/Pt1000 Z MODUŁEM SICRAM

KOD °C max τ s WYMIARY UŻYCIE

Z MODUŁEM TP 47

TP 47.100
(Pt100)

TP 47.1000
(Pt1000)

-50 +400 3s

TP 87.100
(Pt100)

TP 87.1000
(Pt1000)

-50 +200 3s

TP 47

Złącze do podłą-
czania sond bez 
modułu SICRAM: 
3 lub 4-przewo-
dowych Pt100, 
2-przwodowych 

Pt1000
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ANEMOMETRY ULTRADŹWIĘKOWE HD52.3D...

 � Pomiar prędkości i kierunku wiatru, temperatury i wilgotno-
ści względnej, promieniowania słonecznego i ciśnienia baro-
metrycznego

 � Zakresy pomiarowe: 0...60m/s, 0...360°, -40...60°C, 
0...100%RH, 0...2000W/m2, 600...1100hPa

 � Interfejs komunikacyjny: RS-232, RS-485,  RS-422 i SDI-12
 � Protokół komunikacyjny: NMEA, MODBUS-RTU, SDI-12
 � Wyjścia analogowe: 4...20mA, 0…1V, 0…5V i 0…10V
 � Zasilanie: 10...30VDC
 � Stopień ochrony IP66

Opis
Dwuosiowe ultradźwiękowe anemometry z serii HD52.3... przeznaczone 
są do pomiaru:

• Prędkości i kierunku wiatru
• Wilgotności względnej i temperatury (opcja, kod “17”),
• Rozproszonego promieniowania słonecznego (opcja, kod “P”),
• Ciśnienia barometrycznego (opcja, kod “4”).

Wszystkie modele wyposażone są w kompas. Dostępne interfejsy sze-
regowe RS232, RS485 i SDI-12 z protokołami komunikacyjnymi NMEA, 
MODBUS-RTU i SDI-12. Wszystkie wersje posiadają dwa wyjścia ana-
logowe dla prędkości i kierunku wiatru 4÷20mA (standard), 0÷1V, 0÷5V, 
0÷10V (po wyspecyfikowaniu podczas zamawiania). Opcja podgrzewa-
nia zapobiega gromadzeniu się śniegu i lodu, zapewniając dokładne po-
miary we wszystkich warunkach środowiskowych.

Zalety:
• Brak ruchomych części ułatwia konserwację;
• Wysoka czułość umożliwia wykrywanie bardzo niskich szybkości, któ-

re nie są wykrywane tradycyjnymi metodami;
• Niski pobór prądu pozwala na instalację w odległych miejscach, zasi-

lanie przyrządu bateryjne lub z paneli słonecznych;
• Wersja z podgrzewaniem, opcja „R” zabezpiecza przed gromadze-

niem się śniegu i lodu ułatwiając pomiary w różnych warunkach at-
mosferycznych;

• Szybka i łatwa instalacja (na maszcie o średnicy 40 mm, opcjonalny 
zestaw instalacyjny HD2004.20), ułatwione ustawienie dzięki wbudo-
wanemu kompasowi; 

• Interfejs MODBUS RTU umożliwia pracę przyrządu w sieci.

Typowe zastosowanie:
• Stacje meteorologiczne 
• Monitoring środowiska
• Rolnictwo 
• Sport
• Przystanie jachtowe i porty
• Lotniska
• HVAC
• Zabezpieczanie konstrukcji / dźwigów
• Energia odnawialna 
• Automatyka budynków

Charakterystyka techniczna przyrządu
Prędkość wiatru

Typ czujnika Ultradźwiękowy
Zakres pomiarowy 0...60m/s
Rozdzielczość 0.01 m/s

Dokładność ± 0,3 m/s or ± 2%, (0…35 m/s)
± 3% (> 35 m/s)

Kierunek wiatru
Typ czujnika UUltradźwiękowy
Zakres pomiarowy 0...360°
Rozdzielczość 0.1°
Dokładność ±2° RMSE from 1.0 m/s

Kompas
Typ czujnika Magnetyczny
Zakres pomiarowy 0...360°
Rozdzielczość 0.1°
Dokładność ±2°

Temperatura powietrza (opcja 17)
Typ czujnika Pt100
Zakres pomiarowy -40...60°C
Rozdzielczość 0.1°C
Dokładność ± 0,15°C ± 0,1% wartości mierzonej

Wilgotność względna (opcja 17)
Typ czujnika Pojemnościowy
Zakres pomiarowy 0...100%RH
Rozdzielczość 0.1°C

Dokładność (@T=15…35°C) ± 1,5%UR (0..90%RH), ± 2%RH (w pozostałym 
zakresie)

Dokładność (@T=-40…60°C) ± (1,5 + 1,5% wartości mierzonej)%RH
Ciśnienie barometryczne (opcja 4)

Typ czujnika Piezorezystancyjny
Zakres pomiarowy 600…1100 hPa
Rozdzielczość 0.1hPa
Dokładność ± 0,5 hPa @ 20°C

Promieniowanie słoneczne (opcja P)
Typ czujnika Termostos
Zakres pomiarowy 0…2000 W/m2
Rozdzielczość 1 W/m2
Dokładność Pyranometr klasy 2

Dane ogólne
Zasilanie 10...30VDC

Pobór mocy 26mA @ 12VDC bez grzałki
6W z grzałką

Interfejs komunikacyjny RS232, RS485, RS422 i SDI-12
Protokół komunikacyjny NMEA, MODBUS-RTU, SDI-12

Wyjścia analogowe

Dwa wyjścia dla prędkości i kierunku wiatru. 
Typ wyjścia specyfikowany podczas zamawia-
nia 4…20mA (standard), 0…1V, 0…5V i 0…10V 
(opcja 0…10V wymaga zasilania 15…30VDC)

Przyłącze elektryczne Złącze M23, 19 pinów, męskie
Temperatura pracy -40...60°C

Wymiary

H=179mm, Ø=150mm (HD52.3D, HD52.3D4)
H=200mm, Ø=150mm (HD52.3DP, HD52.3DP4)
H=336mm, Ø=150mm (HD52.3D17, HD52.3D147)
H=357mm, Ø=150mm (HD52.3DP17, 
HD52.3DP147)

Waga 1 kg (pełna wersja HD52.3DP147)

Obudowa Plastik: LURAN®S (ASA)
Części metalowe: AISI 316

Stopień ochrony IP66
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Wymiary

HD 52.3D
Prędkość i kierunek wiatru.
HD 52.3D4
Prędkość, kierunek wiatru 
i ciśnienie barometryczne

Rura

HD 52.3DP
Prędkość, kierunek wiatru 
i promieniowanie słoneczne 
HD 52.3DP4
Prędkość, kierunek wiatru, 
promieniowanie słoneczne 
i ciśnienie barometryczne 

Rura

HD 52.3D17
Prędkość, kierunek wiatru, 
temperatura i wilgotność względna
HD 52.3D147
Prędkość, kierunek wiatru, 
temperatura, wilgotność względna
i ciśnienie barometryczne

Rura

HD 52.3DP17
Prędkość, kierunek wiatru, 
promieniowanie słoneczne, 
temperatura i wilgotność względna
HD 52.3DP147
Prędkość, kierunek wiatru, 
promieniowanie słoneczne, 
temperatura, wilgotność względna
i ciśnienie barometryczne

Rura

Sposób zamawiania
HD52.3D

Opcje

P Promieniowanie słoneczne (pyranometr)
4 Ciśnienie barometryczne

17 Wilgotność względna i temperatura
P4 Promieniowanie słoneczne i ciśnienie barometryczne

P17 Promieniowanie słoneczne, wilgotność względna i tem-
peratura

147 Ciśnienie barometryczne, wilgotność względna i tempe-
ratura

P147 Promieniowanie słoneczne, ciśnienie barometryczne, 
wilgotność względna i temperatura

Wersja – Bez podgrzewania (brak oznaczenia)
R Z podgrzewaniem

Wyjścia analogowe dla prędkości i kierunku wiatru: 4...20mA, po uzgod-
nieniu: 0…1V, 0…5V or 0…10V (opcja 0…10V wymaga zasilania 
15…30VDC).

HD52.3D…: 2 osiowy ultradźwiękowy anemometr do pomiaru prędkości  
i kierunku wiatru, wilgotności względnej i temperatury (opcja), rozpro-
szonego promieniowania słonecznego (opcja) i ciśnienia barometrycz-
nego (opcja). Anemometr jest wyposażony w: kompas. interfejs komu-
nikacyjny RS232, RS485 i SDI-12 z protokołem komunikacyjny NMEA, 
MODBUS-RTU i SDI-12, dwa analogowe wyjścia dla prędkości i kierunku 
wiatru 4÷20mA (standard), 0÷1V, 0÷5V lub 0÷10V (po wyspecyfikowa-
niu podczas zamawiania), opcjonalne podgrzewanie czujnika. Zasila-
nie: 10…30VDC (15…30VDC dla wyjść 0÷10V). Instalacja na maszcie 
o średnicy zewnętrznej Ø40mm i wewnętrznej Ø36mm. Przyłącze M23, 
19- pinowe (męskie) i złącze M23, 19-pinowe (żeńskie). Opcjonalnie do-
stępne są przewody 5m lub 10m ze złączem z jednej strony i wolnymi 
przewodami z drugiej strony.

Akcesoria
CP52.5: Kabel podłączeniowy ze złączem żeńskim M23, 19-pinowym 
z jednej strony i wolnymi przewodami z drugiej strony. Długość 5m.
CP52.10: Kabel podłączeniowy ze złączem żeńskim M23, 19-pinowym 
z jednej strony i wolnymi przewodami z drugiej strony. Długość 10m.
CP52.C: Dodatkowe złącze M23, 19-pinowe (żeńskie).
HD2004.20: Komplet trójnóg do montażu anemometru. Wysokość 3m.
HD2004.22: Komplet montażowy panelu solarnego 1200x530x34mm do 
montażu na maszcie o średnicy Ø40÷50mm. 
HD2004.30: Panel solarny 80W o wymiarach 1200 x 530 x 34 mm. Model 
MD5000080 – CS EVOLUTION.
HD32.35: Obudowa zewnętrzna kompletna z rejestratorem HD32MT.1, 
materiał AISI 304, wymiary 450x300x210mm, stopień ochrony IP66, 
z uchwytem pod maszt 36~52mm, zasilacz 100~240VAC, akumulator 
podtrzymujący 12V, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, okablowana 
i sprawdzona
HD32.35FP: Obudowa zewnętrzna kompletna do zasilania z pane-
lu fotowoltaicznego z regulatorem panelu solarnego, z rejestratorem 
HD32MT.1, materiał AISI 304, wymiary 450x300x210mm, stopień ochro-
ny IP66, z uchwytem pod maszt 36~52mm, akumulator podtrzymujący 
12V, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, okablowana i sprawdzona.
HD32.36: Obudowa zewnętrzna kompletna z rejestratorem HD32MT.1, 
materiał poliester i włókno szklane, wymiary 415x310x170mm, stopień 
ochrony IP66, z uchwytem pod maszt 36~52mm, zasilacz 100~240VAC, 
akumulator podtrzymujący 12V, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, 
okablowana i sprawdzona.
HD32.36FP: Obudowa zewnętrzna kompletna do zasilania z panelu foto-
woltaicznego z regulatorem panelu solarnego, z rejestratorem HD32MT.1, 
materiał poliester i włókno szklane, wymiary 415x310x170mm, stopień 
ochrony IP66, z uchwytem pod maszt 36~52mm, zabezpieczenie prze-
ciwprzepięciowe, okablowana i sprawdzona.
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MIERNIKI MIKROKLIMATU HD32.3 I HD32.3A

 � Pomiar: WBGT, PMV i PPD
 � Wysoka dokładność
 � Współpraca z wymiennymi sondami 
 � Pamięć do 67600 pomiarów (dla każdego wejścia)
 � Interfejs komunikacyjny RS232C lub USB2.0
 � Stopień ochrony IP66

Opis
HD32.3 i HD32.3A (do sond wyposażonych w przewód) są przyrządami 
przeznaczonym do:
• Analiza gorących środowisk przy wykorzystaniu indeksu WBGT (Wet 

Bulb Glob Temperature): przy wykorzystaniu termometru mokrego 
i kulistego) w obecności lub nieobecności promieniowania słonecz-
nego.

• Analiza umiarkowanych ciepłych środowisk przy wykorzystaniu indek-
su PMV (Predicted Mean Vote) i indeku PPD (Predicted Percentage 
of Dissatisfied).

Przyrząd HD32.3 jest zgodny z następującymi normami:

• PN-EN 27243:2002: Środowiska gorące. Ocena obciążeń termicz-
nych działających na człowieka pracującego, z wykorzystaniem 
wskaźnika WBGT.

• PN-EN ISO 8996:2005: Ergonomia środowiska termicznego. Określa-
nie tempa metabolizmu

• PN-EN ISO 7726:2002: Ergonomia środowiska termicznego. Przyrzą-
dy do pomiaru wielkości fizycznych

• PN-EN ISO 7730:2006: Ergonomia środowiska termicznego - Anali-
tyczne wyznaczanie i interpretacja komfortu termicznego z zastoso-
waniem obliczania wskaźników PMV i PPD oraz kryteriów lokalnego 
komfortu termicznego.

Przyrząd posiada trzy wejścia pomiarowe dla sond wyposażonych w mo-
duł SICRAM. W modułach SICRAM zawarta jest pełna informacja o kali-
bracji poszczególnych czujników. Każdy z czujników zewnętrznych z mo-
dułem SICRAM można umieścić w dolnym z 3 wejść miernika. Po włą-
czeniu miernik automatycznie rozpozna rodzaj podłączonego czujnika.

Główne cechy przyrządu:
• Pamięć: dane są zbierane i zapisywane w wewnętrznej pamięci przy-

rządu. Pamięć podzielona jest na 64 niezależne bloki pomiarowe z in-
dywidualnym czasem zapisu).

• Start i stop może być ustawiony automatycznie przy pomocy funk-
cji auto-start.

• Wybierane jednostki pomiarowe temperatury: °C, °F, °K.
• Wyświetlanie daty i czasu.
• Wyświetlanie wartości maksymalnych, minimalnych i średnich.
• Transmisja danych za pomocą portu RS232C.

Przyrząd HD32.3 umożliwia pomiar następujących parametrów:
• Temperatura termometru kulistego Tg za pomocą sond TP3276.2 (lub 

TP3775). 
• Temperatura termometru mokrego Tn za pomocą sond HP3201.2 (lub 

HP3201).
• Temperatura otoczenia Ta za pomocą sondy TP3207.2 (lub TP3207).
• Wilgotność względna RH i temperatura otoczenia Ta za pomocą son-

nady HP3217.2 (lub HP3217).
• Prędkość powietrza Va za pomocą sondy  AP3203.2.

Przyrząd HD32.3 za pomocą sond TP3207.2 (lub TP3207), TP3276.2 
(lub TP3275) i HP3201.2 (lub HP3201) może obliczać i wyświetlać na-
stępujące wskaźniki:
• Wskaźnik WBGT (in): wskaźnik temperatury wewnętrznej mokre-

go termometru i termometru kulistego bez obecności promieniowa-
nia słonecznego.

• WBGT (out): wskaźnik temperatury zewnętrznej mokrego termome-
tru i termometru kulistego w obecności promieniowania słonecznego.

Przyrząd HD32.3 za pomocą sond TP3217.2 (lub TP3217), TP3276.2 
(lub TP3275) i AP3203.2 (lub AP3203) może obliczać i wyświetlać nastę-
pujące wskaźniki: 
• Średnia temperatura promieniowania Tr. 
• Wskaźnik PMV (Predicted Mean Vote).
• Wskaźnik PPD Predicted Percentage of Dissatisfied).

WBGT
Wskaźnik WBGT jest jednym ze wskaźników używanych do określenia 
obciążenia termicznego działającego na człowieka podczas pracy. 
Wskaźnik WBGT łączy pomiar temperatury mokrego termometru tnw z na-
turalną wentylacją z temperaturą termometru kulistego tg oraz w pewnych 
sytuacjach z temperaturą powietrza ta dzięki poniższym zależnościom: 

• Wewnątrz i na zewnątrz budynków bez promieniowania świetlnego:
 WBGTclose environments=0,7tnw +0,3 tg

• Na zewnątrz budynków w obecności promieniowania świetlnego:
 WBGToutside environments=0,7tnw+0,2 tg+0,1 tg

gdzie:
tnw - temperatura termometru mokrego z naturalną wentylacją
tg - temperatura termometru kulistego
ta - temperatura powietrza

Zmierzone dane powinny być porównane z wartościami granicznymi 
określonymi przepisami; kiedy będą przekroczone należy:
• zredukować bezpośrednie obciążenie termiczne w badanym miejscu 

pracy
• przystąpić do szczegółowej analizy obciążenia termicznego.

Do wyznaczenia wskaźnika WBGT wymagane jest podłączenie na-
stępujących sond: 
• Sonda mokra temperatury HP3201.2 (lub HP3201). 
• Sonda kulista TP3276.2 (lub TP3275)
• Sonda temperatury otoczenia TP3207.2 (lub TP3207) do pomiaru 

temperatury w obecności promieniowania słonecznego.
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Do wyznaczenia wskaźników PMV, PPD wymagane jest podłączenie 
następujących sond:

• Połączona sonda wilgotności względnej i temperatury HP3217.2 (lub 
HP3217R).

• Bezkierunkowa sonda prędkości powietrza AP3203.2 (lub AP3203).
• Sonda temperatury kulista TP3276.2 (lub TP3275).
• 

PMV- PPD
• PMV: (Predicted Mean Vote) przewidywaną ocenę komfortu cieplne-

go. Wskaźnik PMV oparty jest na równowadze cieplnej ciała ludzkie-
go. Wskazane jest aby PMV mieścił się w zakresie: -0.5 < PMV < +0.5 
wtedy ilość osób niezadowolonych nie przekracza 10%

• PPD: (Predicted Percentage of Dissatisfied) przewidywany odsetek 
osób niezadowolonych, określa procentowy udział osób zdecydowa-
nie negatywnie oceniających badane środowisko termiczne.

Charakterystyka techniczna przyrządu
Przyrząd

Wymiary: 185x90x40mm (LxWxH)
Waga: 470g (z bateriami)
Materiał:  ABS, guma
Wyświetlacz: 160x160 punktów
 Obszar roboczy: 52x42mm

Warunki eksploatacji
Temperatura eksploatacji: -5…50°C 
Temperatura przechowywania: -25…65°C 
Wilgotność względna pracy: 0…90%RH (bez kondensacji)
Stopień ochrony IP67

Zasilanie 
Zasilacz sieciowy (SWD10): 12VDC/1A
Baterie: 4 baterie 1.5V typu AA
Czas pracy: 200 godzin z bateriami 1800mAh
Pobór prądu w stanie wyłączenia: <45μA 

Sonda temperatury TP3207.2 (TP3207)
Typ czujnika:  Pt100
Dokładność:  Klasa 1/3 DIN
Zakres pomiarowy:  -40 ÷ 100 °C
Rozdzielczość:  0.1°C
Dryft temperaturowy @20°C: 0.003%/°C
Dryft po 1 roku:  0.1°C/rok
Podłączenie:  4- przewodowe z modułem SICRAM
Złącze:  Żeńskie 8- pinowe wg DIN45326
Wymiary:  Ø=14 mm L= 150 mm
Czas odpowiedzi T95:  15 minut

Sonda kulista TP3276.2 Ø=50mm ( Ø=150mm TP3275)
Typ czujnika:  Pt100
Dokładność:  Klasa 1/3 DIN
Zakres pomiarowy:  -40 ÷ 100 °C
Rozdzielczość:  0.1°C
Dryft temperaturowy @20°C: 0.003%/°C
Dryft po 1 roku:  0.1°C/rok
Podłączenie:  4- przewodowe z modułem SICRAM
Złącze:  Żeńskie 8- pinowe wg DIN45326
Wymiary:  Ø=8 mm L= 170 mm
Czas odpowiedzi T95:  15 minut

Sonda temperatury z naturalną wentylacja HP3201.2 (HD3201)
Typ czujnika:  Pt100
Dokładność:  Klasa 1/3 DIN
Zakres pomiarowy:   4 °C ÷ 80 °C
Rozdzielczość:  0.1°C
Dryft temperaturowy @20°C: 0.003%/°C
Dryft po 1 roku:  0.1°C/rok
Podłączenie:  4- przewodowe z modułem SICRAM
Złącze:  Żeńskie 8- pinowe wg DIN45326
Wymiary:  Ø=14 mm L= 170 mm 
Długość warkocza:  10 cm
Pojemność zbiorniczka:  15 cc
Czas pracy zbiorniczka:  96 godzin przy RH=50%, t = 23°C
Czas odpowiedzi T95:  15 minut
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Połączona sonda wilgotności i temperatury HP3217.2 (HP3217R)
Typ czujnika:  Pt100 do pomiaru temperatury
 Pojemnościowy do pomiaru wilgotności
Dokładność temperatury:  1/3 DIN
Dokładność wilgotności:  ± 2%RH (15 ÷ 90 %RH) @ 20°C
 ± 2.5%RH w pozostałym zakresie
Zakres pomiarowy temperatury: -10 °C ÷ 80°C
Zakres pomiarowy wilgotności:  5% ÷ 98% RH
Podłączenie:  4- przewodowe z modułem SICRAM
Złącze:  Żeńskie 8- pinowe wg DIN45326
Wymiary:  Ø=14 mm L= 150 mm
Czas odpowiedzi T95:  15 minut
Rozdzielczość:  0.1% RH, 0.1°C

Bezkierunkowa sonda prędkości powietrza AP3203.2 (AP3203)
Dokładność:  ± 0.05 m/s (0÷1 m/s)
 ± 0.15 m/s (1÷5 m/s)
Zakres pomiarowy:  0÷5 m/s
 0°C ÷ 80°C
Podłączenie:  7- przewodowe z modułem SICRAM
Złącze:  Żeńskie 8- pinowe wg DIN45326
Wymiary:  Ø=8 mm L= 230 mm
Wymiary kabłąka ochronnego: Ø=80 mm
Rozdzielczość:  0.01 m/s
Dryft temperaturowy @20°C:  0.06% /°C
Dryft po 1 roku:  0.12 °C/rok

Przyłącza
Wejścia SICRAM:  3 męskie złącza 8- pinowe wg DIN 

45326
Interfejs komunikacyjny
Złącze:  M12 8-pinowe
Typ:  RS232C (EIA/TIA574) lub USB 1.1/2.0 

nieizolwany
Prędkość transmisji:  1200...38400 baud.
 Dla USB baud=460800
Bit danych:  8
Parzystość:  None
Bit stopu:  1
Kontrola przepływu:  Xon-Xoff
Długość przewodu:  Max 15m

Rejestracja
Pamięć:  Podzielona na 64 bloki.
Pojemność pamięci: 67600 dla każdego z 3 wejść.
Interwał zapisu:  15, 30s, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 minut lub 

1 godzina.

Interwał rejestracji Pojemność pamięci
15 sekund Ok. 11 dni i 17 godzin
30 sekund Ok. 23 dni i 11 godzin
1 minuta Ok. 46 dni i 22 godzin
2 minuty Ok. 93 dni i 21 godzin
5 minut Ok. 234 dni i 17 godzin

10 minut Ok. 1 rok i 104 dni
15 minut Ok. 1 rok i 339 dni
20 minut Ok. 2 lata i 208 dni
30 minut Ok. 3 lata i  313 dni
1 godzina Ok. 7 lata i 261 dni

Sposób zamawiania:
HD32.3 wyposażony jest w:
Przyrząd HD32.3, 4 baterie alkaliczne 1.5V typu AA, instrukcję obsługi, 
walizkę i oprogramowanie DeltaLog10 do analizy WBGT i PMV. Sondy 
i kable komunikacyjne należy zamawiać oddzielnie.

HD32.3A wyposażony jest w:
Przyrząd HD32.3, 4 baterie alkaliczne 1.5V typu AA, instrukcję obsługi, 
walizkę i oprogramowanie DelaLog10 do analizy WBGT i PMV. Sondy 
i kable komunikacyjne należy zamawiać oddzielnie.

Sondy wymagane do pomiaru WBGT:
• Sonda temperatury powietrza TP3207.2 (TP3207).
• Sonda temperatury kulista TP3276.2 (TP3275).
• Mokra sonda temperatury z naturalną wentylacją HP3201.2 (HP3201).

Sondy wymagane do pomiaru PMV:
• Połączona sonda wilgotności względnej i temperatury HP3217.2 

(HP3217R).
• Bezkierunkowa sonda prędkości powietrza AP3203.2 (AP3203).
• Sonda temperatury kulista TP3276.2 (TP3275).

Sondy do HD32.3
TP3207.2:  Sonda temperatura z czujnikiem Pt100. Średnica sondy 

Ø14mm, długość sondy 150mm. Wyposażona w moduł SI-
CRAM. Używana do pomiaru WBGT.

TP3276.2:  Kulista sonda temperatura z czujnikiem Pt100, kula o śred-
nicy Ø50mm. Średnica uchwytu Ø8mm, długość 170mm. 
Wyposażona w moduł SICRAM. Używana do pomiaru 
WBGT i PMV.

HP3201.2:  Mokra sonda temperatury Pt100 z naturalną wentylacją. 
Średnica sondy Ø14mm, długość sondy 170mm. Wyposa-
żona w moduł SICRAM. Używana do pomiaru WBGT.
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HP3217.2:  Połączona sonda wilgotności względnej i temperatury. Czuj-
nik pojemnościowy do pomiaru RH i czujnik Pt100 do po-
miaru temperatury. Średnica sondy Ø14mm, długość sondy 
150mm. Wyposażona w moduł SICRAM. Używana do po-
miaru PMV.

AP3203.2:  Bezkierunkowa sonda do pomiaru prędkości powietrza. Za-
kres pomiarowy: prędkości powietrza 0÷5m/s, temperatu-
ry 0÷100°C. Średnica sondy Ø8 mm, długość sondy 230 
mm. Wyposażona w moduł SICRAM. Używana do pomia-
ru PMV i PPD.

Sondy do HD32.3A
TP3207:  Sonda temperatura z czujnikiem Pt100. Średnica sondy 

Ø14mm, długość sondy 150mm. Wyposażona w moduł SI-
CRAM. Używana do pomiaru WBGT.

TP3275:  Kulista sonda temperatura z czujnikiem Pt100, kula o śred-
nicy Ø150mm. Średnica uchwytu Ø8mm, długość 170mm. 
Wyposażona w moduł SICRAM. Używana do pomiaru 
WBGT i PMV.

HP3201:  Mokra sonda temperatury Pt100 z naturalną wentylacją. 
Średnica sondy Ø14mm, długość sondy 170mm. Wyposa-
żona w moduł SICRAM. Używana do pomiaru WBGT.

HP3217R:  Połączona sonda wilgotności względnej i temperatury. Czuj-
nik pojemnościowy do pomiaru RH i czujnik Pt100 do po-
miaru temperatury. Średnica sondy Ø14mm, długość sondy 
150mm.  Wyposażona w moduł SICRAM. Używana do po-
miaru PMV.

AP3203:  Bezkierunkowa sonda do pomiaru prędkości powietrza. Za-
kres pomiarowy: prędkości powietrza 0÷5m/s, temperatury 
0÷100°C. Średnica sondy Ø8mm, długość sondy 230mm. 
Wyposażona w moduł SICRAM. Używana do pomiaru 
PMV i PPD.

Akcesoria
VTRAP30:  Trójnóg do montażu przyrządu HD32.3 (max 280mm).
HD2110/RS: Kabel komunikacyjny ze złączem M12 po stronie przyrządu 

i żeńskim złączem SubD 9- pinowym do RS232C po stro-
nie komputera PC.

HD2110/USB: Kabel komunikacyjny ze złączem M12 po stronie przyrzą-
du i żeńskim złączem USB2.0 po stronie komputera PC.

SWD10:  Zasilacz stabilizowany 100-240VAC/12Vdc-1A.
AQC:  Woda destylowana (200ml) do sond HP3201 lub 

HP3217DM.
HD40.1:  Drukarka (przy użyciu kabla HD2110/RS).
BAT.40:  Zapasowy zestaw baterii do drukarki HD40.1 z wbudowa-

nym czujnikiem temperatury.
RCT:  Zestaw 4 rolek papieru termicznego o szerokości 57mm 

i średnicy 32mm.
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