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1.  CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 

Miernik mikroklimatu HD32.1 został zaprojektowany do analizy mikroklimatu termicznego 

w miejscu pracy. Przyrząd służy do pomiaru różnych parametrów, które mają na celu ustalenie, czy 

dane środowisko pracy jest odpowiednie do wykonywania określonych czynności. 

 

Przyrząd jest wyposażony w trzy programy operacyjnie, które mogą być uruchamiane przez 

użytkownika w zależności od potrzeb użytkownika oraz podłączonych sond pomiarowych. 

Przyrząd posiada osiem wejść do podłączenia zewnętrznych sond pomiarowych, które są 

wyposażone w moduł SICRAM. Sondy posiadają moduł elektroniczny SICRAM, który komunikuje 

się z przyrządem, a ponadto ma zapisane dane kalibracji sondy. 

Wszystkie sondy z modułem SICRAM, z wyjątkiem sondy anemometrycznej (wiatraczkowej), 

można podłączyć do dowolnego wejścia pomiarowego, zostaną one automatycznie wykryte po 

włączeniu przyrządu. 

UWAGA: Sonda anemometryczna (wiatraczkowa) do pomiaru prędkości powietrza może być 

podłączona wyłącznie do wejścia nr. 8. 

Przyrząd jest wyposażony w czujnik ciśnienia barometrycznego. Ciśnienie barometryczne jest 

wyświetlane tylko przez program operacyjny do analizy mikroklimatu termicznego. 

Przyrząd można zaprogramować do rejestracji całych sesji pomiarowych. Można ustawić interwał 

zapisu dla każdej sesji pomiarowej. Co więcej, może być użyta funkcja autostartu, która umożliwia 

ustawienie daty i czasu automatycznego rozpoczęcia i zakończenia rejestracji danych. 

 

UWAGA: Ustawiony interwał zapisu jest taki sam dla wszystkich sond podłączonych do 

urządzenia. 

 

Programy operacyjne wybierane przez użytkownika posiadają wspólne parametry takie jak: 

• Jednostka temperatury: °C, °F, °K. 

• Systemowa data i godzina. 

• Wyświetlanie wartości maksymalnych, minimalnych i średnich oraz ich kasowanie. 

• Prędkość przesyłania danych przez port szeregowy RS232. 

• Ustawianie oraz włączanie/wyłączanie hasła zabezpieczającego klawiaturę. 

Przyrząd wyposażony jest w programy operacyjne: 

• Program A:  Analiza mikroklimatu termicznego 

• Program B:  Analiza dyskomfortu 

• Program C:  Pomiar wielkości fizycznych 

Program operacyjny A (analiza mikroklimatu termicznego) może jednocześnie mierzyć 

i wyświetlać następujące wielkości: 

• Temperaturę termometru kulistego. 

• Temperaturę termometru mokrego z naturalną wentylacją. 

• Temperaturę otoczenia. 

• Ciśnienie atmosferyczne. 

• Wilgotność względna. 

• Prędkość powietrza. 
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Program operacyjny A (analiza mikroklimatu termicznego) umożliwia również wyświetlanie: 

• Intensywności turbulencji lokalnych Tu, do obliczenia DR (odsetek osób niezadowolonych 

z przeciągu). 

• Wskaźnika WBGT (wskaźnik temperatury wilgotnego termometru kulistego) z lub bez 

uwzględnienia promieniowania słonecznego. 

• Wskaźnika WCI (wskaźnik siły chłodzącej powietrza). 

• Średniej temperatury promieniowania cieplnego tr. 

 

Program operacyjny B (analiza dyskomfortu) może jednocześnie mierzyć i wyświetlać 

następujące parametry: 

• Temperaturę powietrza mierzona na wysokości głowy (1,7m dla osoby stojącej; 1,1m dla 

osoby siedzącej). 

• Temperaturę powietrza mierzona na wysokości brzucha (1,1m dla osoby stojącej; 0,6m dla 

osoby siedzącej). 

• Temperaturę powietrza mierzona na wysokości kostki (0,1m). 

• Temperaturę na poziomie podłogi. 

• Temperatura promieniowania netto. 

• Promieniowanie netto. 

• Temperaturę asymetrii promieniowania. 

 

Program operacyjny B (analiza dyskomfortu) służy do obliczania lokalnych wskaźników 

dyskomfortu spowodowanych pionowym gradientem temperatury lub asymetrią temperatury 

promieniowania. 

Program operacyjny C (pomiar wielkości fizycznych) może jednocześnie mierzyć i wyświetlać 

następujące wielkości fizyczne: 

• Temperaturę. 

• Wilgotność względna. 

• Oświetlenie, luminancja, PAR, promieniowanie. 

• Prędkość powietrza. 

• Koncentracja tlenku węgla CO. 

• Koncentracja dwutlenku węgla CO2. 

Korzystając z programu operacyjnego C (pomiar wielkości fizycznych), miernik HD32.1 może 

jednocześnie współpracować z maksymalnie sześcioma różnymi sondami wyposażonymi 

w moduł SICRAM. Jedną lub dwiema sondami do pomiaru oświetlenia oraz jedną sondą dla każdej 

z pozostałych wielkości. Jeśli podłączone są dwie lub więcej sondy do pomiaru tej samej 

wielkości fizycznej (z wyłączeniem sond oświetlenia), przyrząd rozpoznaje tylko jedną sondę. 
Jeśli na przykład podłączysz dwie sondy temperatury Pt100 z modułem SICRAM do wejść 1 i 2, 

sonda podłączona do wejścia 1 zostanie natychmiast rozpoznana, podczas gdy sonda podłączona do 

wejścia 2 zostanie zignorowana. Typ podłączonej sondy jest wykrywany automatycznie podczas 

włączania przyrządu, dlatego w przypadku wymiany sondy konieczne jest wyłączenie i ponowne 

włączenie przyrządu. Podczas włączania przyrząd wykonuje skanowanie wejść od 1 do 8 w celu 

wykrycia podłączonych sond. Rozmieszczenie sond w stosunku do wejść jest dowolne, z wyjątkiem 

sondy anemometrycznej (wiatraczkowej). 

Sonda anemometryczna z modułem SICRAM do pomiaru prędkości powietrza może być 

podłączona wyłącznie do wejścia nr 8. 
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Opis klawiszy i elementów HD32.1 

1. Klawisz ON/OFF: włączenie/wyłączenie przyrządu. 

2. Klawisz TIME:  umożliwia wyświetlanie daty i czasu w pierwszej wierszu wyświetlacza przez 

około 8s. 

3. Klawisz SHIFT FNC: aktywuje okno skrótów. 

4. Wyświetlacz graficzny. 

5. Klawisze funkcyjne F1, F2, F3: aktywują funkcję wyświetlaną w ostatniej linii wyświetlacza. 

6. Klawisz ENTER: po wejściu w menu potwierdza wprowadzone dane. 

7. Klawisz ESC: umożliwia wyjście z menu lub w przypadku podmenu, wyjście z bieżącego 

poziomu wyświetlania. 

8. Klawisze nawigacyjne ▲▼◄►: umożliwiają nawigację po menu. 

9. Klawisz PRINT: rozpoczyna i kończy transmisję danych przez port szeregowy RS232C/USB. 

10. Klawisz MEM: rozpoczyna i kończy rejestrację danych. 

11. Klawisz SETUP: umożliwia wchodzenie i wychodzenie z menu konfiguracji parametrów 

przyrządu. 

12. Wejścia dla sond wyposażonych w moduł SICRAM. 

13. Pokrywa baterii. 

14. Port szeregowy RS232. 

15. Port USB. 

16. Wejście do podłączenia zewnętrznego zasilacza. 
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2.  ZASADA DZIAŁANIA 

 

2.1  PROGRAM OPERACYJNY A: ANALIZA MIKROKLIMARU 

Przez mikroklimat rozumie się te parametry środowiskowe, które wpływają na wymianę ciepła 

pomiędzy człowiekiem a otaczającą go przestrzenią, które decydują o tzw. komforcie cieplnym. 

Mikro środowiskowe czynniki klimatyczne wraz z rodzajem wykonywanej pracy, generują szereg 

reakcji biologicznych związanych z dobrostanem termicznym (komfortem cieplnym) lub 

niepokojem (dyskomfortem). Organizm ludzki ma tendencję do utrzymywania równowagi 

termicznej, aby temperatura ciała była optymalna. 

 

Miernik mikroklimatu HD32.1 za pomocą programy operacyjnego A (analiza mikroklimatu) 

mierzy następujące wielkości: 
 

• tnw:  Temperatura termometru mokrego z naturalną wentylacją; 

• tg:   Temperatura termometru kulistego; 

• ta:   Temperatura otoczenia; 

• pr:   Ciśnienie atmosferyczne; 

• RH: Wilgotność powietrza; 

• va:   Prędkość powietrza. 

Oprócz pomiarów wykonywanych przy pomocy podłączonych sond, przyrząd może również 

obliczać i wyświetlać następujące dane dotyczące dobrego samopoczucia: 

•  Wskaźnik WBGT 

• Wskaźnik Tu  

• Wskaźnik WCI 

• Średnia temperatura promieniowania tr 

2.1.1  Wskaźnik WBGT 

WBGT (wskaźnik temperatury wilgotnego termometru kulistego) jest jednym ze wskaźników 

używanych do określenia stresu termicznego osoby przebywającej w gorącym środowisku. 

Reprezentuje wartość związaną z wydajnością metaboliczną powiązaną z określoną aktywnością 

zawodową, która po przekroczeniu powoduje stres termiczny. Wskaźnik WBGT łączy pomiary 

temperatury termometru mokrego z naturalną wentylacją tnw z temperaturą termometru kulistego tg 

oraz w niektórych sytuacjach z temperaturą powietrza ta. Wzór do obliczeniowy jest następujący: 

 

• Wewnątrz i na zewnątrz budynków bez pomiaru promieniowania słonecznego: 

WBG zamknięte przestrzenie = 0.7 tnw + 0.3 tg 

• Na zewnętrz budynków z uwzględnieniem promieniowania słonecznego: 

WBGT przestrzenie zewnętrzne = 0.7 tnw + 0.2 tg + 0.1 ta 

gdzie: 

tnw  = Temperatura termometru mokrego z naturalną wentylacją; 

tg  = Temperatura termometru kulistego; 

ta  = Temperatura powietrza. 
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Zmierzone dane należy porównać z wartościami granicznymi określonymi w przepisach po 

przekroczeniu których należy: 

• Zmniejszyć bezpośrednie obciążenie termiczne badanego miejsca pracy, 

• Przejść do szczegółowej analizy stresu termicznego. 

W poniższej tabeli podano wartości graniczne wskaźnika WBGT zgodnie z normą ISO 7243: 

KLASA  

TEMPO METABOLIZMU, M GÓRNA WARTOŚĆ WBGT 

W ODNIESIENIU 

DO JEDNOSTKI 

POWIERZCHNI 

SKÓRY 

 

W/m2 

RAZEM (DLA 

SKÓRY ŚREDNIA 

POWIERZCHNIA 

1,8 m2) 

 

W 

 

OSOBA PRZYZWYCZJONA DO 

UPAŁU 

 

 

°C 

 

OSOBA NIE PRZYZWYCZJONA 

DO UPAŁU 

 

 

°C 

0 

(SPOCZYNEK) M ≤ 65 M ≤ 117 33 32 

1 65 < M ≤ 130 117 < M ≤ 234 30 29 

2 130 < M ≤ 200 234 < M ≤ 360 28 26 

3 200 < M ≤ 260 360 < M ≤ 468 

NIERUCHOME 

POWIETRZE 

25 

RUCHOME 

POWIETRZE 

26 

NIERUCHOME 

POWIETRZE 

22 

RUCHOME 

POWIETRZE 

23 

4 M > 260 M > 468 23 25 18 20 

UWAGA – WARTOŚCI TE ZOSTAŁY OKREŚLONE PRZY ZASTOSOWANIU MAKSYMALNEJ TEMPERATURY 

REFERENCYJNEJ W ODBYCIE 38 °C DLA BADANYCH OSÓB. 

W celu wyznaczenia wskaźnika WBGT należy podłączyć następujące sondy: 

• Sondę temperatury termometru mokrego z naturalną wentylacją. 

• Sondę temperatury termometru kulistego. 

• Sondę temperatury termometru suchego, jeśli pomiar jest wykonywany przy 

promieniowaniu słonecznym. 

 

W celu wyznaczenia wskaźnika WBGT należy zapoznać się z następującymi normami: 

• ISO 7726 

• ISO 7243 

 

2.1.2  Wskaźnik intensywności turbulencji (Tu) 

Intensywność turbulencji: Procentowa intensywność lokalnych turbulencji, zdefiniowana jako 

stosunek lokalnego odchylenia standardowego prędkości wiatru do lokalnej średniej prędkości 

powietrza (ISO 7726): 

100=
av

SD
Tu  

gdzie: 

va   = Średnia lokalna prędkość powietrza; 

SD  = Lokalne odchylenie standardowe prędkości powietrza. 
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Z obliczeń turbulencji, znając średnie wartości lokalnej prędkości powietrza i temperatury 

otoczenia, można wyznaczyć DR (odsetek osób niezadowolonych z przeciągu), zgodnie z normą 

ISO 7730: 

( ) ( ) ( )14,337,005,034
62,0

+−−= TuvvtDR aaa  

Dyskomfort związany z ruchem powietrza jest definiowany jako niepożądane miejscowe 

ochłodzenie ciała w wyniku ruchu powietrza. DR wskazuje odsetek osób niezadowolonych 

z powodu ruchu powietrza (przeciągu) . Wskaźnik DR jest obliczany, gdy temperatura wzrośnie 

z 20°C do 26°C, a średnia prędkość powietrza wynosi < 0,5m/s. 

Wskaźnik DR jest obliczany za pomocą oprogramowania DeltaLog10. 

 

2.1.3  Wskaźnik WCI 

 

WCI (wskaźnik siły chłodzącej powietrza) pozwala na syntetyczną ocenę wpływu zimna na 

człowieka. Pokazuje wskaźnik ochłodzenia spowodowany ruchem powietrza. Pozwala ocenić 

dyskomfort odczuwany podczas ekspozycji na niskie temperatury i wiatr. Wskaźnik nie uwzględnia 

ubioru i intensywności pracy. Wskaźnik WCI jest obliczany przez przyrząd w przypadku 

powietrza o temperaturze poniżej 10°C. 

Formuła obliczania wskaźnika WCI to: 

WCI = 13.12 + 0.6215 ta – 11.37 va
0.16 + 0.4275 ta va

0.16 

gdzie: 

ta: Temperatura powietrza (°C); 

va: Prędkość powietrza (w km/h) obliczona na wysokości 10m nad ziemią. 

Ponieważ prędkość powietrza jest mierzona na wysokości 1,5m nad ziemią, wzór jest korygowany 

w następujący sposób: 

WCI = 13.12 + 0.6215 ta – 11.37(1.5  v1.5)0.16 + 0.4275 ta (1.5  v1.5)0.16 

gdzie v1.5 to prędkość powietrza mierzona przez przyrząd na wysokości 1,5m nad ziemią. 

Poniższe tabele przedstawiają niektóre wartości WCI i odpowiadające im ryzyko odmrożenia 

(źródło: NOAA – National Weather Service). 

 

 

 Temperatura powietrza [°C] 

 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 -50 

P
r
ę
d

k
o
ść

 w
ia

tr
u

 v
a
 [

k
m

/h
] 

10 8.6 2.7 -3.3 -9.3 -15.3 -21.1 -27.2 -33.2 -39.2 -45.1 -51.1 -57.1 -63.0 

15 7.9 1.7 -4.4 -10.6 -16.7 -22.9 -29.1 -35.2 -41.4 -47.6 -51.1 -59.9 -66.1 

20 7.4 1.1 -5.2 -11.6 -17.9 -24.2 -30.5 -36.8 -43.1 -49.4 -55.7 -62.0 -68.3 

25 6.9 0.5 -5.9 -12.3 -18.8 -25.2 -31.6 -38.0 -44.5 -50.9 -57.3 -63.7 -70.2 

30 6.6 0.1 -6.5 -13.0 -19.5 -26.0 -32.6 -39.1 -45.6 -52.1 -58.7 -65.2 -71.7 

35 6.3 -0.4 -7.0 -13.6 -20.2 -26.8 -33.4 -40.0 -46.6 -53.2 -59.8 -66.4 -73.1 

40 6.0 -0.7 -7.4 -14.1 -20.8 -27.4 -34.1 -40.8 -47.5 -54.2 -60.3 -67.6 -74.2 

45 5.7 -1.0 -7.8 -14.5 -21.3 -28.0 -34.8 -41.5 -48.3 -55.1 -61.8 -68.6 -75.3 

50 5.5 -1.3 -8.1 -15.0 -21.8 -28.6 -35.4 -42.2 -49.0 -55.8 -62.7 -69.5 -76.3 

55 5.3 -1.6 -8.5 -15.3 -22.2 -29.1 -36.0 -42.8 -49.7 -56.6 -63.4 -70.3 -77.2 

60 5.1 -1.8 -8.8 -15.7 -22.6 -29.5 -36.5 -43.4 -50.3 -57.2 -64.2 -71.1 -78.0 

Wartości, które mogą spowodować odmrożenie w ciągu ≤ 30 minut, są podane pogrubioną czcionką. 
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Chłód wiatru (°C) Ryzyko odmrożenia 

> -28°C Małe 

-28 do -39°C Średnie - odsłonięte części ciała mogą zamarznąć w ciągu 10 do 30 minut 

-40 do -44°C Wysokie - odsłonięte części ciała mogą zamarznąć w ciągu 5 do 10 minut (*) 

Poziom alarmu 
-44 do -47°C Wysokie - odsłonięte części ciała mogą zamarznąć w ciągu 2 do 5 minut (*) 

-48 i zimniej Wysokie - odsłonięte części ciała mogą zamarznąć w mniej niż 2 minuty (*) 

(*):  Przy prędkości powietrza va powyżej 50km/h proces odmrożenia może być szybszy. 

W celu obliczenia wskaźnika WCI należy podłączyć następujące sondy: 

• Sondę temperatury termometru suchego do pomiaru temperatury powietrza ta. 

• Sondę termoanemometryczną do pomiaru prędkości powietrza. 

Aby mierzyć wskaźnik WCI, zapoznaj się z następującymi normami: 

• ISO 7726 

• Specyfikacje NOAA, National Weather Service. 

 

2.1.4  Średnia temperatura promieniowania tr 

Średnia temperatura promieniowania jest definiowana jako temperatura termicznie jednolitego 

symulowanego środowiska, które wymieniałoby z człowiekiem taką samą moc promieniowania 

cieplnego, jaka jest wymieniana w rzeczywistym środowisku. 

Aby ocenić średnią temperaturę promieniowania, musisz mierzyć: temperaturę termometru 

kulistego, temperaturę oraz prędkość powietrza, które są zmierzone w pobliżu termometru 

kulistego. Wzór na obliczenie średniej temperatury promieniowania jest następujący: 

• W przypadku konwekcji naturalnej: 

( ) ( ) 273
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• W przypadku wymuszonej konwekcji: 
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gdzie: 

D = Średnica termometru kulistego; 

εg = 0.95 zakładana emisyjność termometru kulistego; 

tg = Temperatura termometru kulistego; 

ta = Temperatura powietrza; 

va = Prędkość powietrza (wiatru). 

Średnia temperatura promieniowania nie odpowiada temperaturze powietrza. Jeśli w pomieszczeniu 

znajdują się powierzchnie o bardzo wysokiej temperaturze (np. kominek), to te gorące obszary 

znacząco wpływają na średnią temperaturę promieniowania. 
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Średnia temperatura promieniowania jest mierzona termometrem kulistym. Sonda temperatury 

wykonana jest z kuli miedzianej o średnicy 150mm, pomalowanej na czarny mat, o emisyjności 

równej εg = 0,95 (wg ISO 7726) wewnątrz której znajduje się czujnik Pt100. Temperatura 

termometru kulistego może być znacznie wyższa niż temperatura powietrza. Na przykład 

w górskiej chacie, w której powietrze ma temperaturę 0°C, ale obecność kominka wytwarza średnią 

temperaturę promieniowania 40°C, zapewniając komfortowe warunki. W normalnych warunkach 

utrzymanie pewnej różnicy między średnią temperaturą promieniowania a temperaturą powietrza 

(gdzie TMR jest znacznie wyższy niż TA) jest preferowane w celu uzyskania lepszej jakości 

środowiska. W domach, w których nie ma kominków i pieców, na ogół średnia temperatura 

promieniowania jest równa temperaturze powietrza, a nawet niższa. Warunki takie (głównie 

w budynkach o dużych powierzchniach okiennych) nie są szczególnie zdrowe, gdyż ciepłe 

i wilgotne powietrze sprzyja rozwojowi organizmów chorobotwórczych. Dlatego zdrowsze jest 

używanie lamp lub paneli promieniujących. O wiele bardziej higieniczne jest stosowanie wyższej 

średniej temperatury promieniowania niż temperatury powietrza, aby zapewnić komfort. Przepisy 

do oceny systemu grzewczego wykorzystują temperaturę powietrza, a nie średnią temperaturę 

promieniowania, ale jest to błędne. 

 

Aby obliczyć średnią temperaturę promieniowania należy podłączyć następujące sondy: 

• Sondę temperatury termometru kulistego. 

• Sondę do pomiaru temperatury powietrza. 

• Sondę termoanemometryczną do pomiaru prędkości powietrza. 

 

W celu pomiaru średniej temperatury promieniowania należy zapoznać się z następującymi 

normami: 

• ISO 7726 

 
 

2.2  PROGRAM OPERACYJNY B (ANALIZA DYSKOMFORTU) 

Miernik mikroklimatu termicznego HD32.1 za pomocą programu operacyjnego B (analiza 

dyskomfortu), mierzy następujące wielkości: 

• th   Temperaturę głowy:   temperatura powietrza mierzona na wysokości głowy; 

• tb:   Temperaturę ciała:    temperatura powietrza mierzona na wysokości brzucha; 

• tk:   Temperaturę kostki:   temperatura powietrza mierzona na wysokości kostki; 

• tf:   Temperaturę podłogi:  temperatura powietrza na poziomie podłogi; 

• P:   Promieniowanie netto: promieniowanie netto mierzone w Wm-2. 

Znając temperatury na wysokości głowy, brzucha tb, kostek tk i podłogi tf, można określić, zgodnie 

z normą ISO 7730, następujące wskaźniki lokalnego dyskomfortu cieplnego: 

• Niezadowolenie z pionowej różnicy temperatur; 

• Niezadowolenie z temperatury podłogi; 

• Niezadowolenie z asymetrii promieniowania. 
 

2.2.1  Niezadowolenie z pionowej różnicy temperatur 

Dzięki pomiarowi temperatur na różnych wysokościach można sprawdzić obecność pionowego 

gradientu temperatury powietrza. Gradient ten może powodować miejscowe uczucie dyskomfortu. 

Na poniższym rysunku widać procentową wartość niezadowolonych z pionowej różnicy 

temperatur PDv, zgodnie z gradientem temperatury między głową (1,10m) a kostkami (0,10m) dla 

osoby siedzącej. Indeks ten jest obliczany za pomocą oprogramowania DeltaLog10. 
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Aby obliczyć wskaźnik PDv (procent niezadowolonych z pionowej różnicy temperatury) 

należy podłączyć następujące sondy: 

• Sondę do pomiaru temperatury powietrza na wysokości głowy. 

• Sondę do pomiaru temperatury powietrza na wysokości kostki. 

Wskaźnik PDv jest obliczany przez oprogramowanie DeltaLog10. 

Aby obliczyć wskaźnik PDv (procent niezadowolonych z pionowej różnicy temperatury) 

należy zapoznać się z następującymi normami: 

• ISO 7730 

 
 

2.2.2  Niezadowolenie z temperatury na wysokości podłogi 

Mierząc temperaturę podłogi można obliczyć procentowy wskaźnik niezadowolonych 

z temperatury na wysokości podłogi. Poniższy wykres przedstawia trend wskaźnika PDf 

w zależności od temperatury podłogi. 
 

 

 

Aby obliczyć wskaźnik PDf (niezadowolenie z temperatury na wysokości podłogi) należy 

podłączyć następującą sondy: 

• Sondę temperatury podłoża. 

Indeks PDf jest obliczany przy użyciu oprogramowani DeltaLog10. 

W celu obliczenia wskaźnika PDf (niezadowolenie z temperatury na wysokości podłogi) należy 

zapoznać się z następującymi normami: 

• ISO 7730 
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2.2.3  Niezadowolenie z powodu asymetrii promieniowania 

Asymetria temperatury promieniowania Δtpr jest różnicą pomiędzy temperaturami promieniowania 

mierzonymi za pomocą radiometru netto. Wskaźnik niezadowolenia z asymetrii promieniowania 

obliczany jest według asymetrii pionowej (sufit-podłoga) lub poziomej (ściana - ściana). Za pomocą 

temperatury promieniowania Δtpr zmierzonej przez przyrząd można określić procent 

niezadowolonych z asymetrii promieniowania za pomocą oprogramowania DeltaLog10. 

Przedstawiono to na poniższym rysunku. 

 
 

Aby obliczyć procent niezadowolonych z powodu asymetrii promieniowania należy podłączyć 

następujące sondy: 

• Sondę promieniowania netto do pomiaru temperatury promieniowania. 

Procent niezadowolonych z asymetrii promieniowania jest obliczany za pomocą 

oprogramowania DeltaLog10. 

Aby obliczyć procent niezadowolonych z asymetrii promieniowania, należy zapoznać się 

z poniższymi normami: 

• ISO 7730 
 
 

2.3  PROGRAM OPERACYJNY C (POMIAR WIELKOŚCI FIZYCZNYCH) 

Miernik mikroklimatu termicznego HD32.1 przy pomocy programu operacyjnego C (pomiar 

wielkości fizycznych), mierzy następujące wielkości: 

• Temperaturę. 

• Wilgotność względna. 

• Oświetlenie, luminancję, PAR, promieniowanie UV. 

• Prędkość powietrza. 

• Stężenie tlenku węgla CO. 

• Stężenie dwutlenku węgla CO2. 

1 Gorący sufit 

2 Zimna ściana 

3 Zimy sufit 

4 Gorąca ściana 
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3.  INTERFEJS UŻYTKOWNIKA 

 

Interfejs użytkownika składa się z wyświetlacza LCD oraz klawiszy zasilania, funkcji 

i konfiguracji. Włączaj i wyłączaj przyrząd klawiszem ON/OFF. Po włączeniu przyrządu 

wyświetlane są przez kilka sekund logo i model, a następnie przyrząd przechodzi do wyświetlania 

głównego ekranu. 

 

3.1  WYŚWIETLACZ 

Ekran główny wyświetlacza różni się w zależności od załadowanego programu operacyjnego. 

 

3.1.1  Wyświetlacz programu operacyjnego A (analiza mikroklimatu) 

Ekran główny wyświetlacza miernika mikroklimatu HD32.1 jest podzielony na trzy obszary: 

 

 
 

 

W pierwszym obszarze (w pierwszej linii wyświetlacza) wyświetlany jest stan naładowania 

akumulatora oraz aktualny czas, a wielkości mierzone ułożone są w dwóch kolumnach: 
 

Tnw:  Temperatura termometru mokrego z naturalną wentylacją; 

Tg:   Temperatura termometru kulistego; 

Ta:   Temperatura otoczenia; 

Pr:   Ciśnienie atmosferyczne; 

RH:  Wilgotność względna; 

Va:   Prędkość powietrza. 

 

Drugi obszar obejmuje wyświetlanie wyników obliczonych wskaźników, czyli wewnętrzny lub 

zewnętrzny wskaźnik WBGT (WI lub WO), WCI oraz średnią temperaturę promieniowania Tr 

(więcej szczegółów w poprzednim rozdziale). 

 

Trzeci obszar obejmuje wyświetlanie funkcji klawiszy F1, F2 i F3. Proszę zapoznać się z funkcją 

klawisza SHIFT FNC w następnym rozdziale. ACSE Sp. z
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3.1.2  Wyświetlacz programu operacyjnego B (analiza dyskomfortu) 

Ekran główny wyświetlacza miernika mikroklimatu HD32.1 jest podzielony na trzy obszary: 

 

 
 

 

W pierwszym obszarze (w pierwszej linii wyświetlacza) wyświetlany jest stan naładowania 

akumulatora oraz aktualny czas, a wielkości mierzone ułożone są w dwóch kolumnach: 

 

Th:   Temperatura głowy:   temperatura powietrza mierzona na wysokości głowy; 

Tb:   Temperatura ciała:    temperatura powietrza mierzona na wysokości brzucha; 

Tn:   Temperatura netto:    temperatura promieniowania netto; 

Tk:   Temperatura kostek:   temperatura powietrza mierzona na wysokości kostek; 

Tf:   Temperatura podłogi:  temperatura powietrza mierzona na wysokości podłogi; 

P:    Promieniowanie netto: promieniowanie netto mierzone w Wm-2. 

 

Drugi obszar obejmuje wyświetlanie temperatury asymetrii promieniowania DT. Znając ten 

parametr, możesz uzyskać procent niezadowolonych z asymetrii promieniowania za pomocą 

oprogramowania DeltaLog10, zgodnie z ISO 7730. 

 

Trzeci obszar obejmuje wyświetlanie funkcji klawiszy F1, F2 i F3. Proszę zapoznać się z funkcją 

klawisza SHIFT FNC w następnym rozdziale. 

 

3.1.3  Wyświetlacz programu operacyjnego C (pomiar wielkości fizycznych) 

Wyświetlacz miernika mikroklimatu termicznego HD32.1 dla programu operacyjnego C 

(pomiar wielkości fizycznych) wyświetla pomiary z podłączonych do wejść przyrządu sond. 

Wyświetlacz podzielony jest na trzy obszary: 

W pierwszym obszarze (pierwsza linia ekranu) wyświetlany jest stan naładowania baterii, 

aktualna data i czas oraz typ podłączonej sondy: 

 
Wyświetlana wiadomość Wyświetlana sonda z modułem SICRAM 
TEMPE Sonda temperatury Pt100 
RH-TEMPE Zintegrowana sonda temperatury i wilgotności względnej 
AIR-TEMP Sonda anemometryczna lub termoanemometryczna oraz sonda temperatury 
LUX Sonda oświetlenia 
CO Sonda CO 

CO2 Sonda CO2 

 

Drugi obszar wyświetlacza obejmuje wyświetlanie wartości mierzonych z podłączonych sond. 

Każdy wyświetlacz jest powiązany tylko z jedną podłączoną sondą. Aby wyświetlić pomiary dla 

następnej sondy, naciśnij klawisz F3, gdy w ostatniej linii pojawi się komunikat next. 

Trzeci obszar obejmuje wyświetlanie funkcji klawiszy F1, F2 i F3. Proszę zapoznać się z funkcją 

klawisza SHIFT FNC w następnym rozdziale. 
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W przypadku podłączenia czujnika temperatury Pt100 z modułem SICRAM, ekran wyświetlacza 

wygląda jak poniżej: 

 

 
 

Pierwsza linia wyświetlacza wyświetla „TEMPE.” co wskazuje, że wyświetlana jest temperatura 

z podłączonej sondy temperatury z czujnikiem Pt100. 

Wielokrotne naciśnięcie klawisza F1 pod napisem unit w ostatnim wierszu umożliwia zmianę 

jednostki. Dostępne jednostki to °C i °F, ponowne naciśnięcie klawisza F1 powoduje powrót do °C. 

 

 

Naciskając klawisz F3 pod napisem next w ostatniej linii, przechodzisz do wyświetlania pomiarów 

z zintegrowanej sondy wilgotności i temperatury: 

 

 

 

Pierwsza linia wyświetlacza wskazuje „RH-TEMPE” wskazując, że wyświetlane są pomiary ze 

zintegrowanej sondy wilgotności i temperatury wyposażonej w moduł SICRAM. 

W drugim wierszu wyświetlana jest wilgotność względna. Trzecia linia wyświetla temperaturę 

powietrza. 

Aby zmienić jednostkę pomiarową, wciśnij F2 pod napisem sel wyświetlanym w ostatnim wierszu. 
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Naciskając klawisz F1, gdy podświetlany jest drugi wiersz, można zmienić jednostkę: 

 

Dostępne jednostki pomiarowe to: 

• RH: % wilgotności względnej (% RH - wilgotność względna), 

• SH: gramy pary w kg suchego powietrza (g/kg - wilgotność właściwa, parametr obliczany), 

• AH: gramy pary w metrze sześciennym suchego powietrza (g/m3 - wilgotność 

bezwzględna, parametr obliczany), 

• Pa: cząstkowe ciśnienie pary (hPa, parametr obliczany), 

• H: Entalpia (J/g, parametr obliczany), 

• Td: Punkt rosy (°C lub °F, parametr obliczany), 

• Tw: temperatura termometru mokrego (°C lub °F). 

Naciskając klawisz F1, gdy wybrany jest trzeci wiersz, możesz zmienić jednostkę temperatury. 

Dostępne jednostki to °C i °F, ponowne naciśnięcie klawisza F1 powoduje powrót do °C. 
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Naciskając klawisz F3 pod napisem next w ostatnim wierszu, przechodzisz do wyświetlania 

parametrów mierzonych za pomocą sondy prędkości i temperatury. Sondy anemometryczne 

(wiatraczkowe) do pomiaru prędkości powietrza mogą być podłączone wyłącznie do wejścia 8. 

Ekran wyświetlacza wygląda następująco: 

 

 

Pierwsza linia wyświetlacza wyświetla “AIR-TEMP” wskazując, że wyświetlane są pomiary ze 

zintegrowanej sondy prędkości i temperatury. 

Druga linia wyświetla prędkość powietrza. Trzecia linia wyświetla mierzone natężenie 

przepływu. Aby uzyskać ten pomiar, musisz ustawić przekrój kanału (patrz następny 

rozdział). Czwarty wiersz wyświetla temperaturę, jeśli jest dostępna. 

Aby zmienić jednostkę, wciśnij klawisz F2 pod napisem sel wyświetlanym w ostatnim wierszu. 

 

 

 

Naciskając klawisz F1, gdy podświetlona jest druga linia, możesz zmienić jednostkę prędkości 

powietrza. 
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Jednostki pomiarowe prędkości powietrza to: 

• m/s 

• km/h 

• ft/min 

• mph (mile/h) 

• knot 

 

Naciskając klawisz F1, gdy podświetlony jest trzeci wiersz, możesz zmienić jednostkę natężenia 

przepływu: 

 
 

Jednostki pomiarowe natężenia przepływu powietrza to: 

• l/s (liter/s) 

• m3/s 

• m3/min 

• m3/h 

• ft3/s 

• ft3/min 

Naciskając klawisz F1, gdy wybrany jest czwarty wiersz, możesz zmienić jednostkę temperatury. 

Dostępne jednostki to °C i °F, ponowne naciśnięcie klawisza F1 powoduje powrót do °C. 
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Naciskając klawisz F3 pod napisem next w ostatniej linii, przechodzisz do sond z modułem 

SICRAM do pomiaru natężenia oświetlenia: 

 
 

Pierwsza linia wyświetlacza pokazuje „LUX”, co oznacza, że wyświetlane są pomiary dla sondy do 

pomiaru natężenia oświetlenia. 

Aby zmienić jednostkę pomiarową, wybierz jeden z wierszy klawiszem F2, a następnie naciśnij 

kilkakrotnie klawisz F1: 

 

 
Dostępne jednostki pomiarowe zależą od typu sondy: 

Rodzaj pomiaru Jednostka miary 

Natężenie oświetlenia lux - fcd 

Promieniowanie (RAD - UVA - UVB - 

UVC) 
W/m2 - W/cm2 

PAR mol/(m2s) 

Luminancja (LUM 2) cd/m2 

 

Naciskając klawisz funkcyjny F3, pod napisem next, przechodzimy do pomiarów wykonywanych 

przez sondę do pomiaru CO2. Ekran wyświetlacza wygląda następująco: 
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W pierwszej linii wyświetlacza pojawia się napis „CO2”, co oznacza, że na wyświetlaczu 

wyświetlany jest pomiar stężenia dwutlenku węgla mierzonego przez podłączoną sondę CO2 

wyposażoną w moduł SICRAM. 

Jednostka pomiarowa to ppm (parts per million) nie może być inna. 

Po uruchomieniu przyrząd wykonuje podgrzewanie sondy przez co najmniej 30s przed 

wyświetlenie pomiaru CO2. Napis „warm-up” pozostaje włączony przez kolejne 30s wraz 

z wyświetlanym pomiarem, aby pokazać, że wyświetlane wartości mogą nie mieścić się 

w deklarowanych granicach dokładności. Gdy napis „warm-up” zgaśnie, przyrząd pracuje 

normalnie. 

Sonda jest skalibrowana fabrycznie i zwykle nie wymaga żadnej interwencji użytkownika. 

Istnieje jednak możliwość ponownej kalibracji: patrz rozdział dotyczący sondy pt. „Sonda do 

pomiaru stężenia dwutlenku węgla HD320B2”. 

 

Naciskając klawisz funkcyjny F3, pod napisem next, przechodzimy do wyświetlania pomiarów 

wykonywanych przez sondę CO2. Ekran wyświetlacza wygląda następująco: 

 

W pierwszej linii wyświetlacza pojawia się symbol „CO”, co oznacza, że na wyświetlaczu 

wyświetlany jest pomiar stężenia tlenku węgla mierzonego przez sondę CO wyposażoną w moduł 

SICRAM. 

Jednostka pomiarowa to ppm (parts per million) nie może być inna. 

Po uruchomieniu przyrząd wykonuje podgrzewanie sondy przez co najmniej 30s przed 

wyświetleniem pomiaru CO. Napis „warm-up” pozostaje włączony przez kolejne 30s wraz 

z pomiarem, aby wskazać, że wskazane wartości mogą nie mieścić się w deklarowanych granicach 

dokładności. Gdy napis „warm-up” zgaśnie, przyrząd pracuje normalnie. 

Sonda jest skalibrowana fabrycznie i zwykle nie wymaga żadnej innej interwencji użytkownika. 

Istnieje jednak możliwość ponownej kalibracji: patrz rozdział dotyczący sondy „Sonda do pomiaru 

stężenia tlenku węgla HD320A2”. 

 

Naciśnięcie klawisza funkcyjnego F3 na końcu cyklu, gdy w ostatniej linii wyświetlacza pojawi 

się komunikat next powoduje powrót do wyświetlania pomiarów wykonywanych przez sondę 

Pt100. 

Jeśli jedna z opisanych powyżej sond nie jest podłączona do przyrządu podczas włączania 

przyrządu, pojawia się odpowiedni komunikat. 
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3.2  KLAWIATURA 

Klawisze pełnią następujące funkcje: 

 

 
Klawisz ON-OFF  

Włącza i wyłącza przyrząd. 

Po włączeniu instrumentu za pomocą tego klawisza zostanie wyświetlony ekran główny przyrządu. 

Po kilku sekundach zostaną wyświetlone mierzone wielkości. 

 

UWAGA: Jeśli podczas włączania nie podłączono żadnych sond, wyświetlane będzie tylko 

ciśnienie barometryczne. Pozostałe parametry będą oznaczone kreskami zamiast wartości. 

 

 
Klawisz TIME 

Umożliwia wyświetlanie daty i czasu (rok/miesiąc/dzień, godzinę/minuty/sekundy) w pierwszej 

linii przez około 8s. Zwykle wyświetlacz po lewej stronie ekranu pokazuje ikonę stanu naładowania 

baterii , a po prawej godzinę/minuty/sekundy. Symbol baterii zmienia się na [~] po 

podłączeniu zewnętrznego zasilacza. 

 

 
Klawisz SHIFT FUNC 

Aktywuje okno skrótów. Poniższy rysunek przedstawia menu skrótów programu operacyjnego 

„Analiza mikroklimatu”. 

 

 
 

 
Klawisze funkcyjne F1, F2, F3 

Są to klawisze funkcyjne, które aktywują funkcje wyświetlane w ostatniej linii wyświetlacza 

(wskazane strzałką na rysunku); funkcja aktywowana przez SHIFT FNC jest wybierana 

i wyświetlana „odwrotnie” (na rysunku włączona jest funkcja programu operacyjnego „Analiza 

mikroklimatu” „WBGT indoor”). 
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Klawisz SETUP 

Umożliwia wchodzenie i wychodzenie z menu konfiguracji przyrządu. 

 

 

 
Klawisz ENTER 

W menu potwierdza wprowadzone dane. 

 

 

 
Klawisz ESC 

Umożliwia wyjście z menu lub w przypadku podmenu, wyjście z bieżącego poziomu wyświetlania. 

 

 

 
Klawisz MEM 

Umożliwia rozpoczęcie i zakończenie sesji rejestracji, w menu należy ustawić interwał zapisu 

danych. 

 

 

 
Klawisz PRINT 

Umożliwia bezpośrednie drukowanie danych przez port szeregowy, w menu należy ustawić 

interwał wysyłania danych. 

 

 

 

Klawisze strzałek 

Pozwalają na poruszanie się po menu. 
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4.  OBSŁUGA PRZYRZĄDU 

 

Przed włączeniem przyrządu podłącz odpowiednie sondy wyposażone moduł SICRAM do 

wejść przyrządu (wyposażone w 8-pinowe złącze męskie typu DIN45326), które znajdują się 

w dolnej części przyrządu (patrz rysunek na stronie 2). 

 

UWAGA: Sondy należy podłączyć, gdy przyrząd jest wyłączony. Jeśli sonda zostanie 

podłączona, gdy przyrząd jest włączony, zostanie ona zignorowana. W takim przypadku 

konieczne jest ponowne wyłączenie i włączenie przyrządu. 

 

Jeśli sonda zostanie odłączona, gdy przyrząd jest włączony, miernik wyda sygnał dźwiękowy (jeden 

sygnał dźwiękowy na sekundę) oraz wyświetli na wyświetlaczu, komunikat odpowiadający 

odłączonej sondy. Na wyświetlaczu wyświetlony zostanie komunikat „LOST”. 

Jeśli podłączysz wiele sond tego samego typu, akceptowana jest przez przyrząd tylko pierwsza 

rozpoznana sonda (pierwsze dwie, jeśli podłączono sondy do pomiaru oświetlenia): 

Skanowanie sond rozpoczyna się od wejścia 1 do wejścia 8. 

Czujnik ciśnienia barometrycznego jest wbudowany wewnątrz przyrządu. Po włączeniu przyrządu, 

jeśli nie są podłączone żadne inne sondy, wyświetlana jest tylko wartość ciśnienia atmosferycznego. 

Podczas włączania przyrządu przez około 10s wyświetlany jest następujący komunikat: 

 

 

Oprócz logo Delta Ohm wyświetlana jest nazwa przyrządu i kod programu operacyjnego: 

• Program A:  HD32.1 (analiza mikroklimatu); 

• Program B:  HD32.1 (analiza dyskomfortu); 

• Program C:  HD32.1 (pomiar wielkości fizycznych). 

 

4.1  PROGRAM OPERACYJNY A - ANALIZA MIKROKLIMATU. 

Podłącz wymagane sondy. Włącz przyrząd: Po 10s pojawi się ekran z pomiarami: 

 

 
 

Symbol naładowania baterii i aktualna godzina są wyświetlane u góry ekranu (dalsze szczegóły 

patrz rozdział 10). 
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Mierzone są następujące wielkości: 

Tnw:  Temperatura termometru mokrego mierzona za pomocą sondy termometru mokrego 

z naturalną wentylacją. 

Tg:   Temperatura termometru kulistego mierzona sondą termometru kulistego. 

Ta:   Temperatura otoczenia mierzona sondą Pt100. 

Pr:   Ciśnienie barometryczne mierzone przez wbudowany czujnik ciśnienia. 

RH:  Wilgotność względna mierzona za pomocą zintegrowanej sondy wilgotności i temperatury. 

Va:   Prędkość powietrza mierzona sondą termoanemometryczną. 

Wartość wynikowa wyświetlana jest w środkowej części wyświetlacza: W tym przykładzie 

wskaźnik WI, czyli wskaźnik WBGT mierzony wewnątrz lub na zewnątrz pomieszczeń (z lub bez 

promieniowania słonecznego). 

Aby wybrać wyświetlany wskaźnik, naciśnij klawisz SHIFT FNC: rozwijane jest menu 

z dostępnymi wskaźnikami: 

 

 
 

• draught:  wskaźnik DR: ryzyko przeciągu, 

• wbgt:    wskaźnik WBGT: wskaźnik temperatury wewnętrznej wilgotnego termometru 

kulistego, 

• wci:      wskaźnik WCI: wskaźnik odczuwania wiatru, 

• trad:     średnia temperatura promieniowania Tr, 

• unit:     jednostka temperatury, 

• data:     wartości maksymalne, minimalne i średnie. 

 

 

4.1.1  Wskaźnik DR. 

Aby obliczyć wskaźnik DR, trzeba znać intensywność turbulencji Tu uzyskany z prędkości 

powietrza. W celu obliczenia intensywności turbulencji Tu przyrząd rozpoczyna automatyczną 

procedurę rejestracji prędkości powietrza w zadanym przedziale. Na końcu przyrząd wyświetla 

wartość procentową intensywności turbulencji. Do wyznaczenia DR używane jest oprogramowanie 

DeltaLog10. 

Aby rozpocząć obliczanie indeksu Tu, po otwarciu menu rozwijanego za pomocą klawisza SHIFT 

FNC wykonaj następujące czynności: 

 

1. Za pomocą klawiszy strzałek ▲▼ wybierz “draught”. 

2. Naciśnij ENTER, aby potwierdzić: komunikat Tu jest wyświetlany w środkowej części 

wyświetlacza. 

3. Naciśnij klawisz ESC, aby wyjść z menu rozwijanego bez wprowadzania jakichkolwiek zmian. 

 

Pojawi się następujący ekran: 
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Naciśnij klawisz F1, aby rozpocząć procedurę zapisu: 

W pierwszej linii miga symbol TU oraz komunikat start zastąpiony jest przez running, co 

wskazuje, że procedura została rozpoczęta. 

 

 
 

Po kilku sekundach symbol TU zniknie z ekranu, komunikat running zostanie zastąpiony przez 

start oraz zostanie wyświetlona wartość intensywności turbulencji. 

 

 

4.1.2  Wskaźnik WBGT. 

Aby wyświetlić wskaźnik WBGT, wykonaj następujące czynności po otwarciu menu rozwijanego 

za pomocą klawisza SHIFT FNC: 

 

1. Za pomocą klawiszy strzałek ▲▼ wybierz WBGT. 

2. Naciśnij ENTER, aby potwierdzić: Wybrana wartość jest wyświetlana w środkowej części 

wyświetlacza. 

3. Naciśnij klawisz ESC, aby wyjść z menu rozwijanego bez wprowadzania jakichkolwiek zmian. 

 

Teraz możesz wyświetlić wartości wewnętrzne (WI) lub zewnętrzne (WO), wybierając je 

odpowiednio za pomocą klawiszy F1 lub F3 (patrz poniższy rysunek). 
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4.1.3  Wskaźnik WCI. 

Aby wyświetlić wskaźnik WCI, wykonaj następujące czynności po otwarciu menu rozwijanego za 

pomocą klawisza SHIFT FNC: 

 

1. Użyj klawiszy strzałek ▲▼, aby wybrać WCI. 

2. Naciśnij ENTER, aby potwierdzić: wybrana wartość jest wyświetlana w środkowej części 

wyświetlacza. 

3. Naciśnij klawisz ESC, aby wyjść z menu rozwijanego bez wprowadzania jakichkolwiek zmian. 

 

 

4.1.4  Temperatura promieniowania Tr. 

Aby wyświetlić temperaturę promieniowania Tr, wykonaj następujące czynności po otwarciu 

menu rozwijanego za pomocą klawisza SHIFT FNC: 

1. Użyj klawiszy strzałek ▲▼, aby wybrać TRAD. 

2. Naciśnij ENTER, aby potwierdzić: wybrana wartość jest wyświetlana w środkowej części 

wyświetlacza. 

3.  Naciśnij klawisz ESC, aby wyjść z menu rozwijanego bez wprowadzania jakichkolwiek zmian. 

 

 

4.1.5  Jednostka pomiarowa. 

Korzystając z menu „Functions”, można wyświetlić temperaturę w °C (Celsjusz), °F (Fahrenheit) 

lub °K (kelwinach) w następujący sposób: 

 

1. Użyj klawisza SHIFT FNC, aby otworzyć rozwijane menu. 

2. Użyj klawiszy strzałek ▲▼, aby wybrać unit. 

3. Naciśnij ENTER, aby potwierdzić: wybrana wartość jest wyświetlana w środkowej części 

wyświetlacza. 

4. Trzy różne jednostki temperatury są wyświetlane w dolnym wierszu wyświetlacza za pomocą 

klawiszy F1, F2 lub F3. Wybierana jednostka jest wyświetlana w pobliżu wartości mierzonej 

w środkowej części wyświetlacza. 

5. Naciśnij klawisz ESC, aby wyjść z menu rozwijanego bez wprowadzania jakichkolwiek zmian. 

 

 

4.1.6  Wartości maksymalne, minimalne i średnie. 

W celu wyświetlenia wartości maksymalnych, minimalnych i średnich należy postępować 

w następujący sposób: 

1. Użyj klawisza SHIFT FNC, aby otworzyć rozwijane menu. 

2. Użyj klawiszy strzałek ▲▼, aby wybrać date. 
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3. Naciśnij klawisz ENTER, aby potwierdzić: wybrana wartość jest wyświetlana w środkowej 

linii wyświetlacza. 

4. Trzy wielkości max (maksimum), min (minimum) i avg (średnia) są wyświetlane w dolnym 

wierszu wyświetlacza za pomocą klawiszy F1 lub F2. 

UWAGA: Po wybraniu, na przykład wartości max, wszystkie wyświetlane wielkości reprezentują 

wartość maksymalną. Średnia wartość jest obliczana na podstawie pierwszych pięciu minut 

próbkowania, a następnie na podstawie bieżącej średniej. 

 

Klawisz F3 pozwala na wybór kasowania (Clr) wartości maksymalnych, minimalnych i średnich: 

1.  Aby skasować dane, wybierz Clr za pomocą F3. 

2. Otworzy się kolejne menu rozwijane. 

3.  Użyj klawiszy strzałek ▲▼, aby wybrać yes. 

4.  Naciśnij ENTER, aby potwierdzić. 

5.  Naciśnij klawisz ESC lub wybierz no, aby wyjść bez usuwania danych. 

 

 

4.1.7  Konfiguracja przyrządu. 

Aby skonfigurować przyrząd, musisz otworzyć menu główne, naciskając przycisk SETUP. Więcej 

szczegółów znajdziesz w następnym rozdziale. 

 

 

4.1.8  Rozpoczęcie sesji rejestracji. 

Naciśnij MEM, aby rozpocząć sesję rejestracji. Ten klawisz uruchamia i zatrzymuje rejestrację 

bloku danych, który ma być zapisany w wewnętrznej pamięci przyrządu. Częstotliwość rejestracji 

danych ustawiana jest za pomocą parametru menu "Log interval". Dane zapisane między 

rozpoczęciem i zatrzymaniem rejestracji reprezentują jeden blok pomiarowy. 

 

Gdy funkcja zapisu jest włączona, wyświetlany jest komunikat LOG, miga symbol baterii i słychać 

sygnał dźwiękowy za każdym razem, gdy następuje zapis. 

Aby zakończyć rejestrację, ponownie naciśnij MEM. 

 

Przyrząd może wyłączyć się podczas rejestracji pomiędzy zapisem jednej próbki, a zapisem 

następnej próbki. Funkcja ta jest kontrolowana przez parametr Auto_shut_off_Mode. Gdy interwał 

zapisu jest krótszy niż jedna minuta, przyrząd pozostaje włączony. W przypadku interwału 

dłuższego niż jedna minuta przyrząd wyłącza się pomiędzy zapisem jednej próbki, a zapisem 

następnej próbki. 
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4.2  PROGRAM OPERACYJNY B - ANALIZA DYSKOMFORTU 

Podłącz odpowiednie sondy. Włączyć przyrząd, po kilku sekundach pojawi się ekran z pomiarami: 

 

 
 

Symbol naładowania baterii i aktualna godzina są wyświetlane u góry ekranu (dalsze szczegóły 

patrz rozdział 10). Mierzone są następujące wielkości: 

Th: Temperatura powietrza mierzona na wysokości głowy (1,7m dla osoby stojącej; 1,1m dla 

osoby siedzącej); 

Tb:  Temperatura powietrza mierzona na wysokości brzucha (1,1m dla osoby stojącej; 0,6m dla 

osoby siedzącej); 

Tn:  Temperatura promieniowania netto; 

Tk:  Temperatura powietrza mierzona na wysokości kostki (0,1m); 

Tf:   Temperatura mierzona na poziomie podłogi; 

P:   Promieniowanie netto; 

DT:  Temperatura asymetrii promieniowania. 

 

Naciśnięcie klawisza SHIFT FNC powoduje wyświetlenie rozwijanego menu z następującymi 

informacjami: 

• unit: umożliwia wybór jednostki pomiarowej, 

• data: umożliwia wyświetlanie wartości maksymalnych, minimalnych i średnich. 

 

 

 

4.2.1  Jednostka pomiarowa. 

Postępuj w następujący sposób, aby uzyskać dostęp do funkcji jednostki pomiarowej: 

1. Użyj klawisza SHIFT FNC, aby otworzyć rozwijane menu. 

2. Użyj klawiszy strzałek ▲▼, aby wybrać unit. 

3. Naciśnij ENTER, aby potwierdzić: wybrana wielkość jest wyświetlana w środkowej linii 

wyświetlacza. 

4. Trzy różne jednostki temperatury są wyświetlane w dolnym wierszu wyświetlacza za pomocą 

klawiszy F1, F2 lub F3: Wybierana jednostka jest wyświetlana w pobliżu wartości mierzonej 

w środkowym wierszu. 

5. Naciśnij klawisz ESC, aby wyjść z menu rozwijanego bez dokonywania jakichkolwiek zmian. 

 

ACSE Sp. z
 o.o.

mailto:biuro@acse.pl
http://acse.pl/


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

 

HD32.1 -   30   - V2.2 

4.2.2  Wartości maksymalne, minimalne i średnie 

Postępuj w następujący sposób, aby uzyskać dostęp do funkcji data: 

1. Użyj SHIFT FNC, aby otworzyć rozwijane menu. 

2. Użyj klawiszy strzałek ▲▼, aby wybrać date. 

3. Naciśnij ENTER, aby potwierdzić: wybrana wartość jest wyświetlana w środkowej linii 

wyświetlacza. 

4. Trzy wielkości max (maksimum), min (minimum) i avg (średnia) są wyświetlane w dolnym 

wierszu wyświetlacza za pomocą klawiszy F1 lub F2. 

Klawisz F3 pozwala na wybór kasowania (Clr) wartości maksymalnych, minimalnych i średnich 

danych z zapisanych pomiarów: 

1. Aby skasować dane, wybierz Clr za pomocą F3. 

2. Otworzy się kolejne rozwijane menu. 

3. Użyj klawiszy strzałek ▲▼, aby wybrać yes. 

4. Naciśnij ENTER, aby potwierdzić. 

5. Naciśnij ESC lub wybierz no, aby wyjść bez usuwania danych. 

 

4.3  PROGRAM OPERACYJNY C - POMIAR WIELKOŚCI FIZYCZNYCH 

Podłącz odpowiednie sondy. Włączyć przyrząd, po kilku sekundach pojawi się ekran pomiaru: 

Aby przejść z jednego ekranu na drugi, naciśnij F3. 
 

 
rys. 1-a rys. 1-b rys. 1-c 

 
rys. 1-d rys. 1-e rys. 1-f ACSE Sp. z
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rys. 1-a:  Wyświetlanie pomiarów dla sondy Pt100 z modułem SICRAM. 

rys. 1-b: Wyświetlanie pomiarów dla zintegrowanej sondy wilgotności i temperatury 

z modułem SICRAM. 

rys. 1-c: Wyświetlanie pomiarów dla zintegrowanej sondy prędkości i temperatury powietrza 

z modułem SICRAM. 

rys. 1-d: Wyświetlanie pomiarów dla sondy oświetlenia/promieniowania z modułem 

SICRAM. 

rys. 1-e: Wyświetlanie pomiarów dla sondy CO2 z modułem SICRAM. 

rys. 1-f: Wyświetlanie pomiarów dla sondy CO z modułem SICRAM. 

 

Naciśnięcie klawisza SHIFT FNC powoduje wyświetlenie rozwijanego menu z następującymi 

informacjami: 

• unit: umożliwia wybór jednostki pomiarowej dla aktualnej wyświetlanej wielkości. 

• data: umożliwia wyświetlanie wartości maksymalnych, minimalnych i średnich. 

• section: umożliwia ustawienie przekroju kanału do obliczenia natężenia przepływu. 

• Cal CO2: umożliwia rozpoczęcie procedury kalibracji sondy CO2. 

• Cal CO: umożliwia rozpoczęcie procedury kalibracji dla sondy CO i zmiany czujnika. 

 

4.3.1  Ustawienie przekroju kanału  

Postępuj w następujący sposób, aby uzyskać dostęp do funkcji section: 

1. Użyj SHIFT FNC, aby otworzyć rozwijane menu. 

2. Użyj klawiszy strzałek ▲▼, aby wybrać section. 

3. Naciśnij ENTER, aby potwierdzić. Pojawi się menu skrótów: 

 

 
 

4. Użyj klawiszy nawigacyjnych ▲▼, aby wybrać section, a następnie naciśnij enter. Pojawi 

się następujący ekran: 

 

 
 

Wciśnij ◄► aby 

wybrać cyfrę 

Wciśnij ▲▼ aby 

zmienić wybraną 

cyfrę 
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5. Użyj klawiszy nawigacyjnych ◄►, aby podświetlić wybraną cyfrę w sekcji. Użyj klawiszy 

nawigacyjnych ▲▼, aby zmienić podświetloną cyfrę. 

Powierzchnia musi zawierać się w przedziale 0,0001 m2 (1 cm2) do 1,9999 m2. 

Naciśnięcie klawisza F1 powoduje przełączenie jednostki pomiędzy m2 i cal2; 

6. Naciśnij Enter, aby potwierdzić ustawienie i wyjść z ustawień. 

7. Naciśnij klawisz ESC, aby wyjść z menu rozwijanego bez dokonywania jakichkolwiek 

zmian. 

 

4.3.2  Wartości maksymalne, minimalne i średnie 

Postępuj w następujący sposób, aby uzyskać dostęp do funkcji data: 

1. Użyj klawisza SHIFT FNC, aby otworzyć rozwijane menu. 

2. Użyj klawiszy strzałek ▲▼, aby wybrać data. 

3. Naciśnij ENTER, aby potwierdzić: wybrana wielkość jest wyświetlana w środkowej linii 

wyświetlacza. 

4. Trzy wielkości max (maksimum), min (minimum) i avg (średnia) są wyświetlane w dolnym 

wierszu wyświetlacza za pomocą klawiszy F1 lub F2. 

Klawisz F3 pozwala na wybór kasowania (Clr) zapisanych wartości maksymalnych, minimalnych 

i średnich: 

1. Aby skasować dane, wybierz Clr za pomocą F3. 

2. Otworzy się kolejne rozwijane menu. 

3. Użyj klawiszy strzałek ▲▼, aby wybrać yes. 

4. Naciśnij ENTER, aby potwierdzić. 

5. Naciśnij ESC lub wybierz nie, aby wyjść bez usuwania danych. 
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5.  KONFIGURACJA PRZYRZĄDU 

Aby uzyskać dostęp do menu głównego, naciśnij klawisz SETUP: Wyświetlone zostanie menu 

konfiguracji z następującymi pozycjami: 

 

 
 

Jeśli nie naciśniesz żadnego klawisza w ciągu 2 minut, przyrząd powróci do głównego ekranu. 

Użyj klawiszy strzałek ▲▼ ◄► i naciśnij ENTER, aby wybrać element. 

Aby wyjść z wybranej pozycji i powrócić do poprzedniego menu, naciśnij ESC. 

Aby natychmiast wyjść z menu głównego, ponownie naciśnij przycisk SETUP. 

 

5.1  INFORMACJA O PRZYRZĄDZIE 

Po wejściu do menu głównego, naciskając klawisz SETUP, naciśnij ▼ i ENTER, aby uzyskać 

dostęp do menu info, 

Wyświetlone zostaną następujące informacje o przyrządzie: model i program operacyjny, data 

i wersja oprogramowania, numer seryjny, data kalibracji przyrządu, kod identyfikacyjny 

użytkownika. 

 

 
 

• Model HD32.1 Prog. A: Program operacyjny (analiza mikroklimatu). 

• Model HD32.1 Prog. B: Program operacyjny (analiza dyskomfortu). 

• Model HD32.1 Prog. C: Program operacyjny (pomiar wielkości fizycznych). 

 

Aby zmienić USER ID, naciśnij ENTER. Za pomocą strzałek ◄ ► wybierz wymaganą cyfrę, 

którą chcesz zmienić i zmodyfikuj ją strzałkami ▲ ▼. Przejdź do pozostałych cyfr, a na koniec 

zatwierdź klawiszem ENTER. Uwaga: USER ID można również zmienić za pomocą 

oprogramowania. 

 

Naciśnij ESC, aby powrócić do menu głównego. Naciśnij klawisz SETUP, aby wyjść z menu 

konfiguracji. 
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5.2  FUNKCJA REJESTRACJI 

Po wejściu do menu głównego przez naciśnięcie klawisza SETUP, aby uzyskać dostęp do menu 

Logging, wykonaj następujące czynności: 

1. Użyj klawiszy strzałek ▲▼, aby wybrać Logging. 

2. Naciśnij ENTER. 

Wyświetlone zostanie podmenu ustawień parametrów rejestracji. 

 

 
 

Można ustawić częstotliwość zapisu danych (Log interval) i automatyczne rozpoczęcie 

oraz zakończenie rejestracji (Start/stop time). Interwał zapisu jest taki sam dla wszystkich sond. 

 

 

5.2.1  Interwał zapisu 

Użyj tej pozycji, aby ustawić interwał rejestracji (przedział czasu między dwoma kolejnymi 

zapisywanymi próbkami). Aby wprowadzić to ustawienie, wykonaj następujące czynności: 

Po wejściu do podmenu LOGGING (poprzedni parametr) użyj klawiszy strzałek ▲ ▼, aby wybrać 

Log Interval: 
 

 
 

1. Za pomocą klawiszy strzałek ▲ ▼ wybierz czas trwania interwału zapisu od 15s do 1h. 

2. Naciśnij ENTER, aby potwierdzić i powrócić do menu Logging. 

3. Naciśnij ESC, aby powrócić do menu rejestrowania bez wprowadzania zmian. 

4. Ponownie naciśnij ESC, aby powrócić do menu głównego bez zapisywania zmian. 

5. Naciśnij przycisk SETUP, aby natychmiast wyjść z menu konfiguracji przyrządu. 

Dostępne wartości: 15 sekund - 30 sekund - 1 minuta - 2 minuty - 5 minut - 10 minut - 15 minut - 

20 minut - 30 minut - 1 godzina 

 
Interwał zapisu Pojemność pamięci Interwał zapisu Pojemność pamięci 

15sekund Ok. 11 dni i 17godzin 10 minut Ok. 1 rok i 104 dni 
30sekund Ok. 23 dni i 11godzin 15 minut Ok. 1 rok i 339 dni 
1minuta Ok. 46 dni i 22godzin 20 minut Ok. 2 lata i 208 dni 
2 minuty Ok. 93 dni i 21godzin 30 minut Ok. 3 lata i 313 dni 
5 minuty Ok. 234 dni i 17godzin 1 godzina Ok. 7 lata i 261 dni 
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5.2.2  Tryb samoczynnego wyłączenia 

Tryb samowyłączenia steruje automatycznym wyłączaniem przyrządu podczas rejestracji, 

zachodzącym pomiędzy pobraniem jednej próbki, a następną próbką. Gdy interwał jest krótszy 

niż 60s, przyrząd będzie zawsze włączony. Przy interwałach większych lub równych 60s możliwe 

jest wyłączenie przyrządu pomiędzy poszczególnymi próbkami: przyrząd włączy się w momencie 

pobrania próbki i wyłączy się zaraz potem, zwiększając tym samym żywotność baterii. 

 

Po wejściu do podmenu LOGGING (poprzedni rozdział) użyj klawiszy strzałek ▲ ▼, aby wybrać 

tryb samowyłączenia (Self shut_off mode): 

 

• Jeśli ustawiony Log Interval (patrz poprzedni paragraf) jest krótszy niż 60s, zostanie 

wyświetlony następujący komunikat: 

 

 
 

• Jeśli ustawiony Log Interval (patrz poprzedni rozdział) jest równy lub większy niż 60s, 

zostanie wyświetlony następujący komunikat: 

 

 
 

1. Za pomocą klawiszy strzałek ▲ ▼ można wybrać: 

 

• STAY ON (przyrząd pozostaje włączony). 

• SHUT OFF (przyrząd pozostaje wyłączony). 

 

2. Naciśnij ESC, aby powrócić do menu Logging. 

3. Ponownie naciśnij ESC, aby powrócić do menu głównego. 

4. Naciśnij przycisk SETUP, aby natychmiast wyjść z menu konfiguracji przyrządu. ACSE Sp. z
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5.2.3  Czas rozpoczęcia i zatrzymania rejestracji – automatyczne rozpoczęcie rejestracji. 

Początek i koniec rejestracji można zaprogramować, wprowadzając wymaganą datę i godzinę. Po 

wywołaniu funkcji, przyrząd sugeruje aktualny czas plus 5 minut jako czas rozpoczęcia rejestracji. 

Naciśnij <ENTER>, aby potwierdzić lub ustaw nową datę i godzinę za pomocą klawiszy strzałek. 

Następnie zostaniesz poproszony o ustawienie czasu zakończenia rejestracji: Domyślnie przyrząd 

sugeruje aktualnie ustawiony czas rozpoczęcia rejestracji plus 10 minut. 

 

UWAGA: Domyślnie ustawiony czas rozpoczęcia rejestracji to 5 minut od aktualnego czasu. 

Aby wprowadzić to ustawienie, wykonaj następujące czynności. 

Po wejściu do podmenu LOGGING (poprzedni rozdział) użyj klawiszy strzałek ▲ ▼, aby wybrać 

Start/Stop time. Wyświetli się następujący komunikat „Enter start time”: 

 

 
 

1. Za pomocą klawiszy strzałek ◄ ► wybierz ustawienie do zmiany (rok/miesiąc/dzień 

i godzina/minuty/ sekundy). 

2. Po wybraniu ustawienia, ustawienie zacznie migać. 

3. Za pomocą klawiszy strzałek ▼▲ zmień wartość. 

4. Potwierdź naciskając ENTER. 

1. Naciśnij ESC, aby powrócić do menu Logging bez wprowadzania zmian. 

2. Ponownie naciśnij ESC, aby powrócić do menu głównego. 

3. Naciśnij przycisk SETUP, aby natychmiast wyjść z menu konfiguracji przyrządu. 

 

Po ustawieniu czasu rozpoczęcia rejestracji zostanie wyświetlone ekran ustawień czasu zakończenia 

rejestracji (wprowadź wymagany czas zakończenia rejestracji): 

 

 
 

1. Za pomocą klawiszy strzałek ◄ ► wybierz dane do zmiany (rok/miesiąc/dzień 

i godzina/minuty/sekundy. 

2. Po wybraniu dane zaczną migać. 

3. Za pomocą klawiszy strzałek ▼▲ zmień jego wartość. 

4. Potwierdź naciskając ENTER. 

5. Wciśnij ESC, aby powrócić do menu Logging bez dokonywania jakichkolwiek zmian. 

6. Wciśnij ESC ponownie, aby powrócić do menu głównego. 

7. Naciśnij przycisk SETUP, aby natychmiast wyjść z menu konfiguracji przyrządu. 
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UWAGA: Domyślnie czas zakończenia rejestracji to 10 minut od momentu rozpoczęcia sesji 

rejestracji. 

 

8. Po ustawieniu obu wartości zostanie wyświetlone podsumowanie, ustawiony czas rozpoczęcia 

i zakończenia rejestracji. 

 

 
 

1. Naciśnij ENTER, aby potwierdzić lub ESC, aby wyjść bez włączania automatycznego 

rozpoczęcia rejestracji. W obu przypadkach powrócisz do menu LOGGING. 

 

2. Naciśnij przycisk SETUP, aby natychmiast wyjść z menu głównego. 

 

Gdy urządzenie automatycznie rozpoczyna sesję rejestracji, podczas każdego zapisywania próbki 

wydawany jest sygnał dźwiękowy, a na górze wyświetlacza pojawia się migający komunikat LOG. 

Naciśnij MEM, aby zatrzymać sesję przed upływem ustawionego czasu. Aby wyłączyć 

automatyczne rozpoczynanie rejestracji, użyj funkcji Cancel auto start, jak pokazano w następnym 

rozdziale. 

 

UWAGA: Sesja automatycznej rejestracji jest uruchamiana nawet wtedy, gdy przyrząd jest 

wyłączony. Jeśli przyrząd jest wyłączony, gdy rozpoczyna się sesja automatycznej rejestracji, 

przyrząd jest włączany kilka sekund wcześniej i pozostaje włączony po zakończeniu rejestracji. 

Jeśli przyrząd jest zasilany z baterii, jest wyłączany po kilku minutach bezczynności po 

zakończeniu sesji rejestracji.  

Patrz rozdział 4.2.2, aby ustawić automatyczne wyłączanie przyrządu. 

 

5.2.4  Wyłączenie automatycznego rozpoczęcia rejestracji  

Po ustawieniu czasu rozpoczęcia i zakończenia sesji rejestracji można zapobiec automatycznemu 

uruchomieniu rejestracji, używając opcji Cancel auto start. 

Po wejściu do podmenu LOGGING: 

1. Użyj klawiszy strzałek ▲ ▼, aby wybrać Cancel auto start. 

2. Wyświetlone zostaną czasy rozpoczęcia i zakończenia sesji rejestracji: 
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1. Po naciśnięciu ▲ zostanie wyświetlony komunikat „Self timer not active”. 

 

2. Naciśnij ENTER, aby wyłączyć automatyczne rozpoczynanie rejestracji. 

3. Naciśnij ESC, aby wyjść bez wyłączania automatycznego rozpoczynania rejestracji. 

4. Ponownie naciśnij ESC, aby wyjść z podmenu. 

5. Lub naciśnij przycisk SETUP, aby natychmiast wyjść z menu konfiguracji przyrządu. 

 

Zobacz poprzedni rozdział, aby ustawić nowy czas automatycznego rozpoczęcia rejestracji po 

anulowaniu poprzedniego. 

 

 

5.2.5  Menedżer plików 

To ustawienie umożliwia zarządzanie zapisanymi plikami z danymi. Przyrząd umożliwia 

drukowanie zapisanych plików (Print selected log) oraz kasowanie całej pamięci (Erase ALL logs). 

Przyrząd może przechowywać do 64 sesji rejestracji ponumerowanych rosnąco od 00 do 63, 

w układzie 4-wierszowym i 4-kolumnowym. Jeśli jest więcej niż 16 sesji, naciśnij klawisz F1 

(Page-), aby wrócić do poprzedniego ekranu lub klawisz F3 (Page+), aby przejść do następnego 

ekranu. Bieżąca strona z plikami (0, 1, 2 lub 3) oraz całkowita liczba stron z zapisanymi danymi są 

wyświetlane w prawym górnym rogu. W poniższym przykładzie „0/3” odnosi się do strony nr. 0, 

która ma 3 pliki z zapisanymi danymi. 

 

 

 
 

Po wejściu do podmenu LOGGING: 

1. Użyj klawiszy strzałek ▲ ▼, aby wybrać Log File manager. Na wyświetlaczu pojawi się 

następujące podmenu: 
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2. Użyj klawiszy strzałek ▲▼, aby wybrać odpowiednią pozycję z menu. 

3. Naciśnij ENTER, aby potwierdzić wybór. 

4. Naciśnij ESC, aby wrócić do menu. 

6. Naciśnij przycisk SETUP, aby natychmiast wyjść z menu konfiguracji przyrządu. 

 

UWAGA: Możesz podłączyć komputer PC lub drukarkę do portu szeregowego RS232. Jeśli chcesz 

podłączyć drukarkę z portem równoległym, będziesz musiał zastosować konwerter szeregowo-

równoległy pomiędzy przyrządem, a drukarką (brak w zestawie). Przed rozpoczęciem drukowania 

przy pomocy portu RS232C, ustaw najpierw prędkość transmisji. W tym celu wybierz Baud Rate 

w menu Serial (patrz rozdział pt. „Prędkość transmisji”) i wybierz maksymalną wartość 

38400baud. Jeśli podłączasz drukarkę, ustaw jej maksymalną dozwoloną wartość prędkości. 

 

Komunikacja przyrządu z komputerem PC lub drukarką jest możliwa pod warunkiem, że 

prędkość transmisji przyrządu jest taka sama jak komputera i drukarki. 

 

0) Print selected log: 

Po wybraniu tej pozycji z menu zostanie wyświetlona z plikami do wydrukowania: 

 

1. Za pomocą klawiszy strzałek ▲▼◄► wybierz plik danych do wydrukowania; naciśnij 

klawisze F1 i F3, aby przejść do kolejnej strony. 

2. Po wybraniu pliku, w dolnym rogu wyświetlacza są wyświetlane data i godzina rozpoczęcia 

rejestracji oraz liczba próbek w pliku (Rec). Pliki są przechowywane w porządku rosnącym. 

Każdy plik jest identyfikowany tylko przez datę i godzinę, obie wartości są wyświetlane na 

wyświetlaczu. W powyższym przykładzie został wybrany plik nr. 00: rejestracja rozpoczęła się 

27 stycznia 2006 o godzinie 18.50. Plik zawiera 6 próbek. 

3. Naciśnij ENTER, aby wydrukować wybrany plik (lub naciśnij ESC, aby powrócić do 

poprzedniego menu, bez drukowania). 

 

UWAGA: Plik można wydrukować tylko przy użyciu tego samego programu operacyjnego, 

który wygenerował plik danych. 
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4. Komunikat o transferze danych zostanie wyświetlony przez kilka sekund, a następnie przyrząd 

powróci do ekranu Print selected log, aby wybrać inny plik danych do wydrukowania. 

5. Powtórz procedurę, aby wydrukować potrzebne sesje rejestracji lub naciśnij ESC, aby wyjść 

z tego menu. 

6. Naciśnij przycisk SETUP, aby natychmiast wyjść z menu konfiguracji przyrządu. 

 

1) Erase all memory 

Jeśli wybierzesz ten element, zostanie wyświetlony następujący komunikat “ERASE ALL 

FILES”: 

 

 

1. Wciśnij ENTER aby skasować wszystkie dane. 

2. Wciśnij ESC aby się cofnąć i wrócić do poprzedniego menu. 

3. Wciśnij SET, aby natychmiast wyjść z menu głównego. 

 

2) Log time interval  

Ustawienie odnosi się do czasu trwania rejestracji: po upływie którego rejestracja zostanie 

zatrzymana. Naciśnij klawisz MEM, aby zatrzymać rejestrację przed upływem ustawionego czasu. 

Aby wyłączyć tę funkcję należy ustawić 0. W takim przypadku po naciśnięciu klawisza MEM lub 

zapełnieniu pamięci rejestracja zostanie natychmiast zatrzymana. 

 

 
 

Za pomocą klawiszy strzałek zmień ustawiony czas, maksymalna dozwolona wartość to 1 godzina. 

1. Naciśnij ENTER, aby potwierdzi. 

2. Naciśnij ESC, aby wyjść z tego podmenu bez zapisywania zmian. 

3. Naciśnij przycisk SETUP, aby natychmiast wyjść z menu konfiguracji przyrządu. 

 

 

5.3  KOMUNIKACJA SZEREGOWA 

W podmenu Serial można ustawić prędkość transmisji danych przez port szeregowy (Baud rate) 

oraz interwał drukowania danych (Print Interval). 
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Zapisane sesje rejestracji można pobrać na komputer PC za pomocą interfejsu szeregowego RS232 

lub USB. W przypadku połączenia szeregowego prędkość transmisji może być ustawiona przez 

użytkownika (patrz następny rozdział), ale nie może być wyższa niż 38400bps. 

W przypadku połączenia USB prędkość transmisji jest ustalona automatycznie na 460800bps. 

 

Po pobraniu danych na komputer PC, za pomocą dedykowanego oprogramowania, zostaną one 

przetworzone przez to oprogramowanie w celu prezentacji graficznej i obliczenia wymaganych 

wskaźników. 

 

Przyrząd można podłączyć bezpośrednio do 80-kolumnowej drukarki szeregowej. 

 

Aby uzyskać dostęp do podmenu Serial, wykonaj następujące czynności: 

1. Naciśnij SETUP. 

2. Użyj klawiszy strzałek ▲▼, aby wybrać Serial. 

3. Naciśnij ENTER. 

4. Przejdziesz podmenu Serial. 

 

 

5.3.1  Prędkość transmisji danych 

Baud Rate wskazuje prędkość używaną do komunikacji szeregowej z komputerem PC. 

Aby ustawić Baud Rate, wykonaj następujące czynności: 

1. Użyj klawiszy strzałek ▲▼, aby wybrać wymaganą pozycję. 

2. Naciśnij ENTER, otrzymasz następujący komunikat: 

 

 
 

1. Użyj strzałek ▼▲ ustawić wymaganą wartość prędkości transmisji. 

2. Naciśnij ENTER, aby potwierdzić wybór i powrócić do poprzedniej strony, lub naciśnij ESC, 

aby anulować zmianę i wyjść z menu. 

3. Wciskaj klawisz ESC w kółko, aby wyjść z podmenu. 

4. Naciśnij przycisk SETUP, aby natychmiast wyjść z menu konfiguracji przyrządu. 
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OSTRZEŻENIE: Komunikacja między przyrządem, a komputerem (lub drukarką 

szeregową) działa tylko wtedy, gdy prędkość transmisji przyrządu i komputera jest taka 

sama. Jeśli używane jest połączenie USB, ta wartość parametru jest ustawiana automatycznie. 

 

UWAGA: Podczas ustawiania prędkości transmisji sprawdź najpierw prędkość drukarki. 

 

 

5.3.2  Interwał drukowania danych 

Aby ustawić interwał drukowania danych (Print Interval), wykonaj następujące czynności: 

1. Użyj klawiszy strzałek ▲▼, aby wybrać element. 

2. Naciśnij ENTER, otrzymasz następujący komunikat: 

 

3. Użyj klawiszy strzałek ▼▲, aby ustawić wartość. 

4. Naciśnij ENTER, aby potwierdzić i powrócić do poprzedniej strony, lub naciśnij ESC, aby 

anulować zmianę i wyjść z menu. 

5. Wciskaj ESC w kółko, aby wyjść z podmenu. 

6. Naciśnij przycisk SETUP, aby natychmiast wyjść z menu konfiguracji przyrządu. 

 

Interwał drukowania można ustawić od 0 sekund do jednej godziny: 0 s - 15 s - 30 s - 1 min. -  2 

min. - 5 minut. - 10 minut. - 15 minut. - 20 minut. - 30 minut. - 1 godzina. 

 

 

5.4  PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH 

Aby wejść do podmenu Reset w celu wykonania pełnego resetu ustawień przyrządu, wykonaj 

następujące czynności: 

1. Naciśnij SETUP. 

2. Użyj klawiszy strzałek ▲▼, aby wybrać Reset. 

3. Naciśnij ENTER, otrzymasz następujący komunikat: 

 
 

1. Użyj klawiszy strzałek ▲▼, aby wybrać Reset. 

2. Naciśnij ENTER, aby potwierdzić, lub naciśnij ESC raz za razem, aby wyjść z podmenu. 
3. Naciśnij przycisk SETUP, aby natychmiast wyjść z menu konfiguracji przyrządu. 
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5.5  KONTRAS WYŚWIETLACZA 

Ta pozycja menu umożliwia zwiększenie lub zmniejszenie kontrastu wyświetlacza. Aby uzyskać 

dostęp do podmenu Contrast, wykonaj następujące czynności: 

1. Naciśnij SETUP. 

2. Użyj klawiszy strzałek ▲▼, aby wybrać Contr. 

3. Naciśnij ENTER, otrzymasz następujący komunikat:  

 

 
 

1. Użyj klawiszy strzałek ◄►, aby zmniejszyć lub zwiększyć kontrast wyświetlacza. 

2. Naciśnij ENTER lub ESC, aby powrócić do głównego menu. 

3. Naciśnij przycisk SETUP, aby natychmiast wyjść z menu konfiguracji przyrządu. 

 

5.6  FIRMWARE 

Ta pozycja menu umożliwia zmianę programu przyrządu. 

Aby uzyskać dostęp do podmenu Firmware, wykonaj następujące czynności: 

1. Naciśnij SETUP. 

2. Użyj klawiszy strzałek ▲▼, aby wybrać Firmware. 

3. Naciśnij ENTER, otrzymasz następujący komunikat: 

 

 

1. Za pomocą klawiszy strzałek ▲▼ wybierz program operacyjny, który chcesz zainstalować. 

2. Naciśnij ENTER, aby potwierdzić i poczekaj na samoczynną instalację wybranego programu. 

3. Na koniec przyrząd zresetuje się i przygotuje do wybranego programu. 

 

Uwaga: W przyrządzie musi być obecny program operacyjny. 
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5.7  CZAS/DATA 

Ta pozycja menu umożliwia ustawienie daty i czasu, które będą wyświetlane w górnej części 

ekranu. 

Aby uzyskać dostęp do podmenu Time/date, wykonaj następujące czynności: 

1. Naciśnij SETUP. 

2. Użyj klawiszy strzałek ▲▼, aby wybrać Time/date. 

3. Naciśnij ENTER, otrzymasz następujący komunikat: 

 

 

1. Za pomocą klawiszy strzałek ◄ ► wybierz pozycję do ustawienia (rok/miesiąc/dzień 

i godzina/minuty). 

2. Po wybraniu, wybrana do ustawienia pozycja zaczną migać. 

3. Za pomocą klawiszy strzałek ▼▲ wprowadź prawidłową wartość. 

4. Naciśnij ENTER, aby potwierdzić i powrócić do głównego menu. 

5. Lub naciśnij ESC, aby powrócić do menu bez wprowadzania zmian. 

6. Naciśnij przycisk SETUP, aby natychmiast wyjść z menu konfiguracji przyrządu. 

 

5.8  KALIBRACJA PRZYRZĄDU 

Menu Calibrate jest zarezerwowane dla serwisu fabrycznego. Pokazuje datę ostatniej wykonanej 

kalibracji: 

Aby uzyskać dostęp do podmenu Calibrate, wykonaj następujące czynności: 

1. Naciśnij SETUP. 

2. Użyj klawiszy strzałek ▲▼, aby wybrać Calibrate. 

3. Naciśnij ENTER, otrzymasz następujący komunikat: 

 

1. Naciśnij ENTER lub ESC, aby wrócić do menu głównego: nie możesz niczego zmieniać: tylko 

serwis fabryczny może kalibrować przyrząd. 

2. Naciśnij klawisz SETUP, aby natychmiast wyjść z menu konfiguracji przyrządu. 

 

UWAGA: Nie można zmienić daty kalibracji. 
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5.9  BLOKADA KLAWISZY PRZYRZĄDU 

Ta pozycja menu pozwala zablokować/odblokować klawisze przyrząd po wprowadzeniu hasła. 

Więcej informacji znajduje się w następnym rozdziale. 

Aby uzyskać dostęp do podmenu Key lock, wykonaj następujące czynności: 

1. Naciśnij SETUP. 

2. Użyj klawiszy strzałek ▲▼, aby wybrać Key lock. 

3. Naciśnij ENTER, otrzymasz następujący komunikat: „Enter password”: 

 

 
 

1. Za pomocą klawiszy strzałek ▼▲ wprowadź prawidłowe hasło. 

2. Naciśnij ENTER, aby potwierdzić (lub ESC, aby anulować). 

 

Naciśnięcie ENTER powoduje powrót do ekranu głównego oraz zablokowanie przyrządu, 

komunikat „key” jest wyświetlany w lewym górnym rogu wyświetlacza. 

 

OSTRZEŻENIE! Kiedy przyrząd jest zablokowany hasłem, wszystkie klawisze są zablokowane, 

z wyjątkiem MEM (używanego do rozpoczęcia i zakończenia rejestracji) oraz SETUP, ENTER 

i ESC, które umożliwiają wejście do menu konfiguracji przyrządu w celu odblokowania przyrządu. 

Dlatego użytkownik najpierw musi ustawić wszystkie wymagane parametry, a następnie 

zabezpieczyć przyrząd za pomocą funkcji KEY LOCK oraz uruchomić rejestrację, aby zapobiec 

niepożądanemu dostępowi przez nieupoważniony osoby. 

 

Aby odblokować przyrząd, powtórz powyższe kroki. Wejdź do menu głównego (konfiguracji) i 

odblokuj przyrząd używając Key lock i wprowadzając prawidłowe hasło. 

 

Jeśli hasło jest błędne, otrzymasz komunikat „Wrong password”. 

 

5.10  HASŁO 

Ta pozycja menu umożliwia ustawienie hasła w celu ochrony przyrządu przed nieautoryzowanym 

dostępem. Dostępne są dwa rodzaje haseł, oba składające się z czterech znaków: 

Domyślne hasło składa się z czterech zer: 0000. 

 

• Hasło użytkownika (user password): może być ustawione przez użytkownika w celu ochrony 

przyrządu przed nieautoryzowanym dostępem.  

• Hasło fabryczne (factory password) jest zastrzeżone dla srwisu. 

 

Aby uzyskać dostęp do podmenu Password, wykonaj następujące czynności: 

1. Naciśnij SETUP. 

2. Użyj klawiszy strzałek ▲▼, aby wybrać Password. 

3. Naciśnij ENTER, otrzymasz następujący komunikat: 
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1. Użyj klawiszy strzałek ▲▼, aby ustawić aktualne hasło. 

2. Naciśnij ENTER, aby potwierdzić (lub ESC, aby anulować). 

3. Pojawi się następujący komunikat: 

 
 

4. Za pomocą klawiszy strzałek ▼▲ wprowadź nowe hasło. 

5. Naciśnij ENTER, aby potwierdzić (lub ESC, aby anulować) i wrócić do menu głównego. 

6. Naciśnij przycisk SETUP, aby natychmiast wyjść z menu konfiguracji przyrządu. 

 

OSTRZEŻENIE! User password umożliwia zablokowanie/odblokowanie przyrządu (patrz 

rozdział pt. „Blokada klawiszy”). 
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6.  SONDY POMIAROWE 
 

6.1 SONDY DO PROGRAMU OPERACYJNEGO A I B: 

 A: Analiza mikroklimatu 

 B: Analiza dyskomfortu 
 

 

 

 

 

Sonda TP3207 
 

 Sonda temperatury  
 Typ czujnika: Pt100 
 Zakres pomiarowy: -40… +100 °C 
 Dokładność: 1/3 DIN 
 Złącze: 8-pin. żeńskie DIN45326 
 Długość przewodu: 2m 
 Wymiary: Ø=14mm   L=140mm 
 

 Czas odpowiedzi T95 15 minut 
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Sondy TP3275 i TP3276 

 TP3275 – Sonda temperatury kulista 

Ø=150mm zgodnie z ISO 7243 - ISO 7726 

TP3276 - Sonda temperatury kulista 

Ø=50mm 
 Typ czujnika: Pt100 
 Zakres pomiarowy: -30…+120 °C 
 Dokładność: 1/3 DIN 
 Złącze: 8-pin. żeńskie 

DIN45326 
 Długość przewodu: 2m 
 Czas odpowiedzi T95 15minut 
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Sonda TP3227K 
 Sonda złożona z 2 niezależnych sond temperatury 

z czujnikami Pt100. Używana do pomiaru lokalnego 

dyskomfortu spowodowanego pionowym gradientem 

temperatury (do badania osób stojących lub siedzących). 

Wysokość regulowana, w komplecie z przedłużką 

TP3227.2 (L=450mm, Ø=14) 
 Typ czujnika: Pt100 
 Zakres pomiarowy: -10…+100°C 
 Dokładność: 1/3 DIN 
 Złącze: 8-pin. żeńskie DIN45326 
 Długość przewodu: 2m 
 Czas odpowiedzi T95 (górnej 

sondy) 

15 minut 

 Czas odpowiedzi T95 (dolnej 

sondy) 

4 minut 

Sonda TP3227K może służyć do jednoczesnego pomiaru 

temperatury na wysokości 1,10m oraz na wysokości 0,10m. 

W celu wykonania jednoczesnych pomiarów na różnych wysokościach: 

• W przypadku osoby stojącej: 1,70 m, 1,10 m i 0,10 m od podłogi 

• W przypadku osoby siedzącej: 1,10 m, 0,60 m i 0,10 m od podłogi 

Możesz użyć następujących sond: 

Sonda TP3227K 
Podwójna sonda przeznaczona do pomiaru: 

• Temperatury na wysokości 1,70m i 1,10m od podłogi 

w przypadku osoby stojącej; 

• Temperatury na wysokości 1,10m i 0,60m od podłogi 

w przypadku osoby siedzącej. 

Sonda TP3227PC Podwójna sonda do pomiaru temperatury na poziomie podłogi 

oraz na wysokości kostek (0,10 m). 
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Sonda TP3227PC 

 Sonda złożona z 2 niezależnych sond temperatury. 

Wykorzystywany do pomiaru lokalnego 

dyskomfortu ze względu na pionowy gradient 

temperatury. Nadaje się do pomiaru temperatury na 

poziomie podłogi i na wysokości kostek (0,10m). 

Sonda TP3227PC ma priorytet nad sondą TP3227.1, 

jeśli obie są podłączone. 
 Typ czujnika: Pt100 
 Zakres pomiarowy: -10°C … +100°C 
 Dokładność: 1/3 DIN 
 Złącze: 8-pin. żeńskie DIN45326 
 Długość przewodu: 2m 
 Czas odpowiedzi T95  

(kostka) 

4 minut 

 Czas odpowiedzi T95  

(podłoga) 

20 minut 

 

 

Sondy TP3227K / TP3227PC złożone są z dwóch samodzielnych sond temperatury 

wyposażonych w czujniki Pt100: 

• Ustawienie wysokości czujników na 1,7m, 1,10m i 0,10m: 

Przykręć przedłużacz sondy (kod TP3227.2, L = 450mm) do sondy TP3227. Po zamocowaniu 

ramienia z sondami do zacisku, wyreguluj wysokość na 1,7m (sonda stała). Sonda przesuwna 

powinna być umieszczona na wysokości 1,1m od podłogi. Do wykonania pomiarów w odległości 

0,1m od podłogi należy użyć zintegrowanej sondy kostkowo-podłogowej TP3227PC. 

 

• Ustawienie wysokości czujników na 1,1m, 0,6m i 0,1m: 

Przykręć przedłużacz sondy (kod TP3227.2 L = 450mm) do sondy TP3227. Po zamocowaniu 

ramienia z sondami do zacisku, wyreguluj wysokość na 1,1m (sonda stała). Sonda przesuwna 

powinna być umieszczona na wysokości 0,6m od podłogi. Do wykonania pomiarów w odległości 

0,1m od podłogi należy użyć zintegrowanej sondy kostkowo-podłogowej TP3227PC. 
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Sonda TP3207P 
 Sonda do pomiaru temperatury na poziomie podłogi, 

stosowana do pomiaru lokalnego dyskomfortu 

spowodowanego pionowym gradientem temperatury. 
 Typ czujnika: Pt100 
 Zakres pomiarowy: -10…+100 °C 
 Dokładność: 1/3 DIN 
 Złącze: 8-pin. żeńskie DIN45326 
 Długość przewodu: 2m 
 Czas odpowiedzi T95 20 minut 
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Sonda TP3207TR 
 Zintegrowana sonda do pomiaru temperatury 

promieniowania. Służy do oceny niezadowolenia 

z procentowej asymetrii promieniowania. 
 Typ czujnika: Pyranometer / NTC 
 Zakres pomiarowy: 0…+60 °C 
 Dokładność: NTC ± 0.15 

Typowa czułość 

10µV/(W/m2) 
 Złącze: 8-pin. żeńskie DIN45326 
 Długość przewodu: 2m 
 Stała czasowa 

promieniowania netto T95 

90 sekund 

 Stała czasowa NTC T95 20 minut 
   

 

 

 

 

 
 

Powierzchnia sondy oznaczona symbolem   to strona napływu gorącego powietrza. Powinna 

być skierowany w stronę źródła ciepła (ściana/ściana sufit/podłoga lub podłoga/sufit). 
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Sondy AP3203 / AP3203F 

Bezkierunkowa sonda termoanemometryczna (dookólna) 

Typ czujnika: NTC 10Kohm 

Zakres pomiarowy: 0.02…5 m/s 

0…+80°C (AP3203) / -30…+30°C 

(AP3203F) 

Dokładność: ± (0,05 + 5% wartości mierzonej) m/s 

Złącze: 8-pin. żeńskie DIN45326 

Wymiary uchwytu Ø=8mm, L=230mm 

Długość przewodu: 2m 

 

Odkręć cylinder ochronny czujnika i przykręć kulistą siatkę ochronną. 

     
 

 

 

• Czujnik sond jest podgrzewany. W przypadku niebezpiecznych par lub gazów może 

dojść do pożaru lub wybuchu. Nie używaj sondy w obecności gazów palnych. 

Należy upewnić się, że w środowisku, w którym dokonywany jest pomiar, nie ma 

żadnych wycieków gazów lub potencjalnie wybuchowych oparów. 

• Sonda jest delikatna i należy się z nią obchodzić z najwyższą ostrożnością. Nawet zwykły 

wstrząs może sprawić, że sonda stanie się bezużyteczna. 

• Po zakończeniu pomiaru czujnik umieszczony w głowicy sondy musi być zabezpieczony za 

pomocą nakręcanego cylindra ochronnego. 

• Podczas użytkowania sondę należy chronić odpowiednią osłoną kulistą. 

• Nie dotykaj czujnika. 

• Do czyszczenia sondy używaj wyłącznie wody destylowanej. 
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 Sonda HP3201 
 Sonda termometru mokrego z wentylacją naturalną do 

pomiaru wskaźnika WBGT 
 Typ czujnika: Pt100 
 Zakres pomiarowy: +4…+80°C 
 Dokładność: Klasa A 
 Złącze: 8-pin. żeńskie DIN45326 
 Długość przewodu: 8-pin. żeńskie DIN453262m 
 Długość knota 

bawełnianego: 

10cm 

 Pojemność zbiornika: 15 cc 
 Czas pracy zbiornika: 96h dla RH=50%, t=23°C 
 Czas odpowiedzi T95 15 minut 
   

 

• Zdejmij pokrywę czujnika (pokrywa nie jest przykręcona). 

• Włóż bawełniany knot do czujnika temperatury (uprzednio zamoczony w wodzie destylowanej). 

Knot bawełniany musi wystawać z sondy na około 20mm. 

• Napełnij zbiornik wodą destylowaną do ok. ¾ wysokości. 

• Załóż pokrywę. 

• Ostrzeżenie: trzymaj sondę pionowo, aby zapobiec wylaniu wody. 
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 Sonda TP3204S 
 Sonda termometru mokrego z wentylacją naturalną do 

pomiaru wskaźnika WBGT 
 Typ czujnika: Pt100 
 Zakres pomiarowy: 4…+80°C 
 Dokładność: Klasa A 
 Złącze: 8-pin. żeńskie DIN45326 
 Długość przewodu: 2m 
 Długość knota 

bawełnianego: 

Ok. 10cm 

 Pojemność zbiornika: 500 cc 
 Czas pracy zbiornika: 15 dni @ t = 40 °C 
 Czas odpowiedzi T95 15 minut 

Aby rozpocząć pomiar, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami: 

• Zdejmij pokrywę czujnika (pokrywa nie jest przykręcona). 

• Włóż bawełniany knot do czujnika temperatury (uprzednio zamoczony w wodzie destylowanej). 

Knot bawełniany musi wystawać z sondy na około 20mm. 

• Załóż pokrywę. 

• Napełnij wodą destylowaną butelkę 500cm3. 

• Odwróć sondę i mocno przykręć butelkę do zbiornika sondy. 

• Szybko obróć sondę (aby uniknąć wylania wody). 

• Przymocuj sondę do uchwytu HD32.2.7.1 za pomocą dwóch śrub na dole sondy. 

 

 
Śruby 

Zbiornik 

Pokrywa 

Knot bawełniany  

Butelka 

Ochrona przed 
promieniowaniemm 

słonecznym 
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 Sonda HP3217R 
 Zintegrowana sonda wilgotności względnej 

i temperatury. Sonda wykorzystywana do pomiaru 

wskaźników komfortu środowiska. 

 Typ czujnika: Temperatura: Pt100 

R.H.: czujnik pojemnościowy 
 Zakres pomiarowy: Temperatura: -40…+100°C 

Wilgotność wzgl.: 0…100%RH 
 Dokładność: Temperatura: 1/3 DIN 

Wilgotność względna:  

±1,5% (0…90%RH)  

±2% (90…100%RH) @ 

T=15…35°C  

(1,5 + 1,5% wartości 

mierzonej)% @ T= 

w pozostałym zakresie 
 Złącze: 8-pin. żeńskie DIN45326 
 Długość przewodu: 2m 
 %RH T95 1 minut 
 Temperatura T95  15 minut 

 

• Nie pozwól, aby palce dotykały czujników. Unikaj poplamienia ich olejem, smarem, żywicami, 

itp. 

• Obudowa czujnika jest wykonana z aluminium, więc może łatwo ulec uszkodzeniu. 

• Czujniki można czyścić z kurzu i smogu za pomocą wody destylowanej oraz bardzo miękkiej 

szczotki. 

• Jeśli pomiary nie są prawidłowe, sprawdź, czy czujniki nie są zabrudzone, skorodowane, 

rozszczepione lub uszkodzone. 

• W celu sprawdzenia poprawności pomiaru wilgotności można użyć standardowych roztworów 

soli nasyconych: HD75 (75% RH) i HD33 (33% RH). 
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 SondaHP3217DM 
 Sonda z dwoma czujnikami do pomiaru 

temperatury termometru mokrego i termometru 

suchego z naturalną wentylacją. 

Wykorzystywany do pomiaru wskaźników 

komfortu środowiska. 
 Typ czujnika: Pt100 
 Zakres pomiarowy: 

Temperatura mokra 

Temperatura sucha 

 

4…+80°C 

-30…+100°C 
 Dokładność: Klasa A 
 Złącze: 8-pin. żeńskie 

DIN45326 
 Długość przewodu: 2m 
 Pojemność zbiornika: 15 cc 
 Czas pracy zbiornika: 96 godzin dla RH=50%, 

t=23°C 
 Temperatura sucha 

T95 

4 minut 

 Temperatura mokra 

T95  

30 minut 

 Sonda TP3217DM ma priorytet w stosunku do 

HD3201 i TP3207, jeśli są podłączone razem. 
  

 

• Zdejmij pokrywę zbiornika (pokrywa nie jest przykręcona). 

• Włóż bawełniany knot, uprzednio zamoczony w wodzie destylowanej, do czujnika temperatury. 

Knot bawełniany musi wystawać z sondy na około 20mm. 

• Napełnij zbiornik wodą destylowaną do ¾ objętości. 

• Załóż pokrywę zbiornika. 

• Ostrzeżenie: trzymaj sondę pionowo, aby zapobiec wylaniu wody. 
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 Sonda HD320B2 
 Sonda do pomiaru CO2. 
 Zasada pomiaru CO2: Technologia podczerwieni (NDIR) 

z podwójnym źródłem 
 Zakres pomiarowy: 0…5000ppm 
 Dokładność: (50 ppm+3% wartości mierzonej)  

przy 20°C, 50%RH i 1013hPa 
 Rozdzielczość: 1ppm 
 Złącze: 8-pin. żeńskie DIN45326 
 Długość przewodu: 2m 
 Czas odpowiedzi T63: 2 minuty 
 Wpływ temperatury: 0.2%/°C CO2 (typowo) 
 Wpływ ciśnienia 

atmosferycznego: 

Kompensowane ciśnienie 

atmosferyczne wewnątrz przyrządu 
 Stabilność 

długoterminowa: 

5% zakresu /5 lat (typowo) 

 Kalibracja: 

skompensowana od 

ciśnienia atmosferycznego 

W jednym punkcie  0ppm lub 400ppm 

 Warunki pracy : -5…+50°C, 0...95% RH (bez 

kondensacji) 
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 Sonda HD320A2 
 Sonda do pomiaru CO. 
 Zasada pomiaru CO2: Ogniwo elektrochemiczne z dwiema 

elektrodami 
 Zakres pomiarowy: 0…500ppm 
 Dokładność: (3 ppm+3% wartości mierzonej)  

przy 20°C, 50%RH i 1013hPa 
 Rozdzielczość: 0.1ppm 
 Złącze: 8-pin. żeńskie DIN45326 
 Długość przewodu: 2 metry 
 Czas odpowiedzi T63: 1 minut 
 Oczekiwana żywotność 

sondy: 

Zwykle 5 lat w normalnych warunkach 

środowiskowych 
 Stabilność 

długoterminowa: 

5% wartości mierzonej/rok (typowo) 

 Kalibracja: W jednym punkcie 0ppm 
 Warunki pracy:  -5…+50°C, 0...95% RH (bez 

kondensacji) 
   

  

Sonda CO HD320A2 jest mocowana do 

sondy HD320B2 za pomocą uchwytu 

magnetycznego „HD320A2S”. 

 

 

 

 

Uwaga: Czas odpowiedzi T95 to czas potrzebny do osiągnięcia 95% wartości końcowej. Pomiar czasu odpowiedzi 

odbywa się przy znikomej prędkości powietrza (powietrze nieruchome). 

HD320B2 

HD320A2 
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HD3218K 

Ramie do montażu sondy w komplecie 

z zaciskiem i śrubą montażową. 

AM32 

Ramie do montażu sond w komplecie z dwoma 

zaciskami i śrubami montażowymi. 

   
   

 

LP32F/R 

Uchwyt do montażu sond fotometryczno-radiometrycznych 

LP471... 
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VTRAP32 

Do pomiarów dostępny jest statyw 

VTRAP32. Statyw posiada regulowaną 

wysokość do 1,5m oraz głowicę, która 

umożliwia zamontowanie do 6 sond 

pomiarowych. Statyw może być również 

używany do montażu przyrządu 

pomiarowego. 

Ramiona (kod HD3218K), które można 

włożyć do głowicy statywu wyposażone są 

w odpowiednie zaciski do montażu sond 

pomiarowych. 
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Wykonywanie pomiaru 

Statyw razem wymaganymi sondami należy zmontować w miejscu, w którym ma być wykonany 

pomiar. Następnie należy odpowiednio ustawić przyrząd i rozpocząć pomiar. Jeśli pomiary mają 

być przeprowadzane w innym miejscu, należy przenieść wszystko w nowe miejsce. 

Pod koniec sesji pomiarowej lub później dane są przesyłane do komputera PC w celu ich 

przetwarzania i raportowania. 

 
 

6.1.1  Ostrzeżenia, pielęgnacja i konserwacja sond pomiarowych 

• Nie wystawiaj sond na działanie gazów lub cieczy, które mogą powodować korozję materiału 

sondy. Po każdym pomiarze dokładnie wyczyścić sondy. 

• Nie zginaj złączy sondy ani nie szarp nimi w górę i w dół. 

• Przestrzegaj prawidłowego ułożenia sond. 

• Nie zginaj ani nie używaj siły podczas wkładania złącza sondy do przyrządu. 

• Nie zginaj, nie deformuj ani nie pozwól aby sonda upadła, ponieważ może to spowodować 

nieodwracalne uszkodzenia sondy. 

• Zawsze wybieraj sondę najbardziej odpowiednią do swojego zastosowania. 

• Aby uzyskać wiarygodne pomiary, należy unikać zbyt szybkich zmian temperatury. 

 

 

Niektóre sondy nie są izolowane od zewnętrznej obudowy, uważaj, aby nie dotknąć 

części pod napięciem (powyżej 48V). Może to być bardzo niebezpieczne dla 

przyrządu, jak również dla osoby obsługującej, która może zostać porażona prądem. 

• Unikaj wykonywania pomiarów w obecności źródeł o wysokiej częstotliwości, kuchenek 

mikrofalowych lub dużych pól magnetycznych, wyniki mogą być niewiarygodne. 

• Przyrząd jest wodoodporny, ale nie należy go zanurzać w wodzie. Jeśli przyrząd wpadnie do 

wody, sprawdź, czy woda nie dostała się do środka. 
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6.2  SONDY DO PROGRAMU OPERACYJNEGO C: POMIAR WIELKOŚCI 

FIZYCZNYCH 

 

6.2.1  Pomiar temperatury sondy temperatury Pt100 

Przyrząd współpracuje z sondami temperatury wyposażonymi w moduł SICRAM (z czujnikiem 

Pt100 o rezystancji 100Ω przy 0°C). Prąd wzbudzenia dobrano tak, aby zminimalizować efekty 

samonagrzewania się czujnika. Moduł SICRAM działa jako interfejs między czujnikiem sondy, 

a przyrządem. Wewnątrz modułu znajduje się obwód mikroprocesorowy ze pamięcią, który 

umożliwia przyrządowi rozpoznanie typu podłączonej sondy i odczytanie informacji o jej kalibracji. 

Po włączeniu przyrząd automatycznie wykrywa sondy podłączone wyposażone w moduł SICRAM: 

Sondy są wykrywane podczas włączania przyrządu i nie można ich podłączać, gdy przyrząd 

jest już włączony. Dlatego jeśli sonda jest podłączana, a przyrząd jest włączony, konieczne 

jest jego wyłączenie i włączenie. 

We wszystkich wersjach czujnik temperatury znajduje się w końcowej części sondy pomiarowej. 

Czas odpowiedzi sondy temperatury w powietrzu jest znacznie skrócony, jeśli powietrze znajduje 

się ruchu. Jeśli powietrze jest nieruchome, poruszaj sondą w przód i w tył. Czasy odpowiedzi 

w powietrzu są dłuższe niż w przypadku pomiarów temperatury cieczy. 

Pomiar temperatury przez zanurzenie odbywa się poprzez włożenie sondy do cieczy na co 

najmniej 60mm; czujnik jest umieszczony w końcowej części sondy. 

Przy pomiarze temperatury przez penetrację, końcówkę sondy należy wsunąć na głębokość co 

najmniej 60mm, czujnik jest umieszczony w końcowej części sondy. Podczas pomiaru temperatury 

na zamrożonych blokach zalecane jest użycie wiertarki do wywiercenia odpowiedniego otworu, 

w który należy włożyć końcówkę sondy pomiarowej. 

W celu prawidłowego pomiaru kontaktowego (przylgowego powierzchni), powierzchnia 

pomiarowa musi być równa i gładka, a sonda musi być ustawiona prostopadle do płaszczyzny 

pomiarowej. Pomiar kontaktowy jest trudny do wykonania ze względu na różne czynniki, które 

wpływają na pomiar Osoba wykonujące tego typu pomiaru musi mieć doświadczenie 

w posługiwaniu się sondą, a także musi wziąć pod uwagę wszystkie czynniki, które na nią 

wpływają. 

Aby poprawić dokładność pomiaru powierzchniowego, warto dodać na powierzchnię kroplę 

oleju lub pasty przewodzącej ciepło (nie należy używać wody ani rozpuszczalników). 

Poprawia to czas odpowiedzi jak i samą dokładność pomiaru. 

Przyrząd umożliwia wybór jednostki pomiarowej temperatury (°C lub °F). 

 

Sondy temperatury są kalibrowane fabrycznie, a parametry Callendar Van Dusen 

zapisywane są w module SICRAM. ACSE Sp. z
 o.o.
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6.2.2  Dane techniczne sond temperatury Pt100 

Model Typ Zakres pracy Dokładność 
    

TP472I Zanurzeniowa -196°C…+500°C 

±0.1°C (t = 0 °C) 

±0.2 °C (-50°C ≤ t ≤ 250°C) 

±0.3 °C (t < -50°C; t > 250°C) 

TP472I.O Zanurzeniowa -50°C…+300°C 

TP473P.I Penetracyjna -50°C…+400°C 

TP473P.O Penetracyjna -50°C…+300°C 

TP474C.O Kontaktowa -50°C…+300°C 

TP475A.O Do powietrza -50°C…+250°C 

TP472I.5 Penetracyjna -50°C…+400°C 

TP472I.10 Penetracyjna -50°C…+400°C 

 

Wspólne cechy: 

Rozdzielczość 0.01°C w zakresie ±199.99°C,  

 0.1°C w pozostałym zakresie 

Dryft temperaturowy @20°C 0.003%/°C 

 

6.2.3  Pomiar wilgotności względnej za pomocą zintegrowanej sondy wilgotności/temperatury 

Przyrząd współpracuje z zintegrowanymi sondami wilgotności i temperatury (z czujnikiem Pt100). 

Zintegrowane sondy wilgotności i temperatury są wyposażone w moduł SICRAM, który działa jako 

interfejs między czujnikiem sondy, a przyrządem. Wewnątrz modułu znajduje się obwód 

mikroprocesorowy ze stałą pamięcią, który umożliwia przyrządowi rozpoznanie typu podłączonej 

sondy i odczytanie informacji o jej kalibracji. 

Sondy są wykrywane podczas włączania przyrządu i nie można ich podłączać, gdy przyrząd 

jest już włączony. Dlatego jeśli sonda jest podłączana, a przyrząd jest włączony, konieczne 

jest jego ponowne wyłączenie i włączenie. 

• Pomiar wilgotności względnej 

Sondy wilgotności są sondami zintegrowanymi do pomiaru zarówno wilgotności względnej jak 

i temperatury: Czujnik wilgotności jest czujnikiem pojemnościowym, natomiast czujnik 

temperatury to czujnik Pt100 (100Ω przy 0°C). 

Przyrząd mierzy wilgotność względną (%RH) i temperaturę oraz oblicza następujące wielkości przy 

założeniu stałej wartości ciśnienia atmosferycznego 1013.25mbar: 

• g/kg   Gramy pary w kilogramie suchego powietrza 

• g/m3  Gramy pary w metrze sześciennym suchego powietrza 

• hPa   Cząstkowe ciśnienie pary (hPa) 

• J/g   Entalpia 

• Td    Punkt rosy (°C lub °F) 

• Tw   Temperatura termometru mokrego (°C lub °F) 

Pomiar wilgotności odbywa się poprzez umieszczenie sondy w obszarze, którego parametry chcesz 

zmierzyć. Trzymaj sondę z dala od elementów, które mogą zakłócać pomiar, takich jak: ciepło lub 

źródła chłodu, ściany, strumienie powietrza itp. Unikaj spadków temperatury, które mogą 

powodować kondensację pary wodnej na powierzchni czujnika. Pomiar dokonany, gdy nie 
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występuje spadek temperatury, jest praktycznie natychmiastowy. Natomiast w warunkach spadków 

temperatury należy odczekać, aż czujniki i ich obudowa osiągną równowagę termiczną, aby 

zapobiec napromieniowaniu lub absorpcji ciepła na czujniku wilgotności względnej, co 

spowodowałoby błędny pomiar. Ponieważ temperatura wpływa na wilgotność względną; poruszaj 

dookoła sondą, aby skrócić czas odpowiedzi w przypadku spadku temperatury. 

Kalibracja czujnika wilgotności i temperatury przez użytkownika nie jest wymagana. 

Czujnik wilgotności jest kalibrowany w fabrycznym laboratorium w 23°C w punktach 75% 

RH, 33% RH i 11,4% RH. Na życzenie sondy można sprawdzić w różnych izotermach. 

Czujnik temperatury jest kalibrowany fabrycznie, a parametry Callendar Van Dusen 

zapisywane są w module SICRAM. 

 

 
 

6.2.4  Dane techniczne  sond wilgotności względnej i temperatury 

 

Model 
Czujnik 

temperatury 

Zakres pracy Dokładność 

%RH Temperatura %RH Temp. 

HP472ACR Pt100 0…100%RH -20…+80°C 

±1.5% (0…85%RH) 

2.5% (85…100%RH) 

@ T=15…35 °C 

 

(2 + 1.5% pomiaru)% 

@ T= pozostały zakres 

±0.3°C 

HP473ACR Pt100 0…100%RH -20…+80°C ±0.3°C 

HP474ACR Pt100 0…100%RH -40…+150°C ±0.3°C 

HP475ACR Pt100 0…100%RH -40…+150°C ±0.3°C 

HP475AC1R Pt100 0…100%RH -40…+180°C ±0.3°C 

HP477DCR Pt100 0…100%RH -40…+100°C ±0.3°C 

HP478ACR Pt100 0…100%RH -40…+150°C ±0.3°C 

 

Wspólne cechy 

Wilgotność względna 

Sensor Pojemnościowy 

Rozdzielczość 0.1 %RH 

Dryft temperaturowy @20°C 0.02 %RH/°C 

Czas odpowiedzi przy stałej temperaturze 10s (10→80%RH; prędkość powietrza = 2 

m/s) 

Temperatura 

Rozdzielczość  0.1 °C 

Dryft temperaturowy @20°C 0.003 %/°C 

 

Ważne uwagi: 

1) Nie dotykaj czujnika wilgotności rękami. 

2) Obudowa czujnika jest wykonana z aluminium, więc łatwo może ulec uszkodzeniu. 

3) Przechowywanie roztworów soli nasyconych: Roztwory soli nasyconych należy przechowywać 

w ciemnym i suchym pomieszczeniu o stałej temperaturze około 20°C oraz w dobrze 

zamkniętym pojemniku: 
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Wilgotność względna soli nasyconych w różnych 

temperaturach 

    
Temp. Chlorek litu Chlorek magnezu Chlorek sodu 

°C    

    
0 11.23 ± 0.54 33.66 ± 0.33 75.51 ± 0.34 

5 11.26 ± 0.47 33.60 ± 0.28 75.65 ± 0.27 

10 11.29 ± 0.41 33.47 ± 0.24 75.67 ± 0.22 

15 11.30 ± 0.35 33.30 ± 0.21 75.61 ± 0.18 

20 11.31 ± 0.31 33.07 ± 0.18 75.47 ± 0.14 

25 11.30 ± 0.27 32.78 ± 0.16 75.29 ± 0.12 

30 11.28 ± 0.24 32.44 ± 0.14 75.09 ± 0.11 

35 11.25 ± 0.22 32.05 ± 0.13 74.87 ± 0.12 

40 11.21 ± 0.21 31.60 ± 0.13 74.68 ± 0.13 

45 11.16 ± 0.21 31.10 ± 0.13 74.52 ± 0.16 

50 11.10 ± 0.22 30.54 ± 0.14 74.43 ± 0.19 

55 11.03 ± 0.23 29.93 ± 0.16 74.41 ± 0.24 

60 10.95 ± 0.26 29.26 ± 0.18 74.50 ± 0.30 

65 10.86 ± 0.29 28.54 ± 0.21 74.71 ± 0.37 

70 10.75 ± 0.33 27.77 ± 0.25 75.06 ± 0.45 

75 10.64 ± 0.38 26.94 ± 0.29 75.58 ± 0.55 

80 10.51 ± 0.44 26.05 ± 0.34 76.29 ± 0.65 

85 10.38 ± 0.51 25.11 ± 0.39  

90 10.23 ± 0.59 24.12 ± 0.46  

95 10.07 ± 0.67 23.07 ± 0.52  

100 9.90 ± 0.77 21.97 ± 0.60  
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6.2.5  Pomiar prędkości powietrza 

Przyrząd współpracuje z sondami termoanemometrycznymi i anemometrycznymi wyposażonymi 

w moduł SICRAM. 

Moduł SICRAM działa jako interfejs pomiędzy czujnikiem sondy, a przyrządem. Wewnątrz 

modułu znajduje się obwód mikroprocesorowy z nieulotną pamięcią, który umożliwia przyrządowi 

rozpoznanie typu podłączonej sondy i odczytanie informacji o jej kalibracji. 

Uwaga: Sondy anemometryczne (wiatraczkowe) mogą być podłączone wyłącznie do wejścia 8. 

Sondy są wykrywane podczas włączania przyrządu i nie można ich podłączać, gdy przyrząd 

jest już włączony. Dlatego jeśli sonda jest podłączana, a przyrząd jest włączony, konieczne 

jest jego ponowne wyłączenie i włączenie przyrządu. 

 

Sondy serii AP471 i AP472 mierzą prędkość przepływającego powietrza oraz natężenie przepływu, 

niektóre mierzą również temperaturę powietrza. Sondy z serii AP471 to sondy 

termoanemometryczne, natomiast sondy z serii AP472 to sondy anemometryczne (wiatraczkowe). 

Na życzenie sondy serii AP471 mogą być wyposażone w teleskopowy uchwyt, który ułatwia 

pomiary w trudno dostępnych miejscach (np. otwory wentylacyjne). 

Typowe zastosowania to kontrola prędkości powietrza i natężenia przepływu w systemach 

klimatyzacji, ogrzewania i chłodzenia lub określanie komfortu środowiskowego, itp. 

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na temperaturę mierzonego powietrza: sondy mogą mierzyć 

przepływ powietrza przy maksymalnej temperaturze 80 °C. 

  

Pomiary wykonywane przez przyrząd za pomocą tych sond to: prędkość powietrza, natężenie 

przepływu oraz temperatura powietrza. 

Dostępne są następujące jednostki pomiarowe: 

• dla prędkości powietrza: m/s - km/h - ft/min - mph (mile/godz.) – węzły, 

• dla temperatury powietrza: °C i °F, 

• dla natężenia przepływu: l/s (litry/s) - m3/s - m3/min - m3/h - ft3/s - ft3/min. 

 

Pomiar natężenia przepływu wymaga znajomości wielkości kanału lub obszaru wentylacji 

prostopadłego do kierunku przepływu. Ustawienie w menu „SECT” określa powierzchnię 

przekroju w m2 lub inch2. Aby ustawić section, musisz otworzyć menu skrótów, naciskając SHIFT 

FNC. Pojawi się ekran z menu skrótów: 

 

 

Użyj klawiszy nawigacyjnych ▲▼, aby wybrać section i naciśnij Enter. Pojawi się następujący 

ekran: 
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Użyj klawiszy nawigacyjnych ◄►, aby podświetlić wybraną cyfrę. Użyj klawiszy nawigacyjnych 

▲▼, aby zmodyfikować podświetloną cyfrę. 

Powierzchnia przekroju musi być ustawiona w zakresie 0,0001 m2 (1 cm2) do 1,9999 m2. 

Naciśnięcie F1 powoduje przełączenie wyświetlanej jednostki pomiędzy m2 i inch2; 

Naciśnij Enter, aby potwierdzić informacje i wyjść z ustawień. 

Wciśnij ◄► aby 

wybrać cyfrę  

Wciśnij ▲▼ aby 

zmienić podświetloną 

cyfrę 

ACSE Sp. z
 o.o.

mailto:biuro@acse.pl
http://acse.pl/


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

 

HD32.1 -   69   - V2.2 

6.2.6 Sondy termoanemometryczne do pomiaru prędkości z serii AP471S… 

Sondy AP471S1 i AP471S3 mierzą prędkość powietrza do 40m/s. Natomiast sondy AP471S2 

i AP471S4 są wyposażone w czujnik bezkierunkowy umożliwiający pomiar prędkości powietrza do 

5m/s o dowolnym kierunku przepływu powietrza padającego na sondę. Sonda AP471S4 jest 

wyposażona dodatkowo w stojak oraz osłonę czujnika. Pomiar prędkości powietrza jest 

kompensowany temperaturowo w zakresie 0…+80°C. 

Sondy AP471S1, AP471S2 i AP471S3 mierzą temperaturę otoczenia w zakresie -25…+80°C; 

natomiast sonda AP471S4 mierzy temperaturę w zakresie 0…+80°C. 

Sondy AP471S... są skalibrowane fabrycznie, nie jest wymagana kalibracja przez użytkownika. 

 

AP471 S1

AP471 S3

 
 

Sondy AP471S1 i S3 są wyposażone w cylindryczną osłonę ochronną, którą można przesuwać się 

wzdłuż rowka. Osłona posiada dwie pozycje krańcowe, które 

umożliwiają blokowanie jej w stanie pomiaru (całkowicie 

opuszczona) lub w stanie spoczynku (całkowicie podniesiona). 

Aby zmniejszyć zajmowaną przestrzeń sondy AP471S2 

i AP471S4 wyposażone w cylindryczną osłonę, którą można 

przykręcić do głowicy sondy, gdy nie są używane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AP471S4 – AP471S2 

 
 

AP471S1 - AP471S3 
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Obsługa 

Rozciągnij drążek teleskopowy na wymaganą długość zwracając uwagę na kabel, aby się mogł 

swobodnie i bez oporów przesuwać. 

Odsłoń czujnik i wprowadź sondę do mierzonego ośrodka, utrzymując strzałkę u góry sondy 

zgodnie z kierunkiem przepływu, jak pokazano na rysunkach. 

 

 

 

 

 

 
 

Sonda powinna być utrzymywana prostopadle do przepływu i nie przechylana w stosunku do niego: 

 

 
 

OK NO 

 

Kontynuuj pomiar zgodnie z instrukcjami podanymi w tym rozdziale. 

Górna sondy 

 

Wskaźnik kierunku przepływu 
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6.2.7 Dane techniczne sond termoanemometrycznych 

 

AP471S1 - AP471S2 - AP471S3 - AP471S4 

 AP471S1 - AP471 S3 AP471S2 AP471S4 

Rodzaj pomiarów 
Prędkość powietrza, obliczone natężenie przepływu, temperatura 

powietrza 

Rodzaj czujnika   

 Prędkość Termistor NTC Bezkierunkowy termistor NTC 

 Temperatura Termistor NTC Termistor NTC 

Zakres pomiarowy   

 Prędkość 0.02…40m/s 0.02…5m/s 

 Temperatura -25…+80°C -25…+80°C 0…80°C 

Kompensacja temperatury 

powietrza 
0…80°C 

Rozdzielczość pomiaru:   

 Prędkość 

0.01 m/s 

0.1 km/h 

1 ft/min 

0.1 mph 

0.1 knot 

 Temperatura 0.1°C 

Dokładność pomiaru   

 Prędkość ±0.2 m/s (0.10…0.99 m/s) ±0.05 m/s (0.10…0.99 m/s) 

 ±0.4 m/s (1.00…9.99 m/s) ±0.15 m/s (1.00…5.00 m/s) 

 ±0.8 m/s (10.00…40.00 m/s)  

 Temperatura ±0.8 °C (-10…+80 °C) ±0.8 °C (-10…+80 °C) 

Minimalna prędkość 0.02 m/s 

 

Pielęgnacja i konserwacja sond 
 

 

Czujnik sondy prędkości AP471S… nagrzewa się i w obecności oparów gazu może 

wywołać pożar lub wybuch. Nie używaj sondy w obecności gazów palnych. Upewnij 

się, że w środowisku pomiarowym nie ma wycieków gazów ani wybuchowych 

oparów. 

Sonda jest bardzo delikatna i należy się z nią obchodzić ze szczególną ostrożnością. Nawet zwykła 

kolizja, zwłaszcza sond bezkierunkowych, które mają odsłonięty czujnik, może spowodować, że 

sonda nie będzie nadawała się do użytku. Po zakończeniu pomiaru czujnik sondy należy 

zabezpieczyć osłoną, która znajduje się na wyposażeniu. Podczas pomiaru sondę bezkierunkową 

AP471S4 należy zabezpieczyć specjalną metalową siatką.  

Nie dopuszczaj do dotykania czujników palcami. Do czyszczenia sondy używaj tylko wody 

destylowanej.
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Wymiary 

AP471S1 

 

AP471S2 

 

AP471S3 

 

AP471S4 

 
 

 

 

 

 

Flexible 
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6.2.8 Sondy anemometryczne do pomiaru prędkości z serii AP472S… 

 

Sondy anemometryczne (skrzydełkowe) AP472S1 i AP472S2 mierzą prędkość powietrza 

i natężenie przepływu. Sonda AP472S1 mierzy również temperaturę za pomocą termopary typu K. 

Na życzenie mogą być wyposażone w teleskopowy uchwyt ułatwiający pomiary w trudno 

dostępnych miejscach (np. otwory wentylacyjne). Zakresy pomiaru prędkości i temperatury sond 

przedstawiono w poniższej tabeli: 

 

 Prędkość (m/s) Temperatura (°C) 
Czujnik 

temperatury 

Średnica 

(mm) 

AP472S1 0.6…25 -25…+80 Termopara K 100 

AP472S2 0.5…20 -25…+80  ---- 60 

 

Większe średnice są odpowiednie do pomiarów przepływu w obecności turbulencji ze średnio-

niskimi prędkościami powietrza (tj. na wylocie kanałów). Mniejsze średnice są odpowiednie 

w zastosowaniach, w których powierzchnia sondy musi być znacznie mniejsza niż przekrój 

przewodu, w którym przeprowadzany jest pomiar, czyli przewody wentylacyjne. 

 

 

Kalibracja 
 

Sondy AP472S1 i AP472S2 są fabrycznie kalibrowane, kalibracja nie jest wymagana przez 

użytkownika. 

 

Obsługa 
 

Jeśli jest obecny, rozciągnij drążek teleskopowy na wymaganą długość, zwracając uwagę na 

kabel, aby mógł się swobodnie i bez oporów przesuwać. 

Wprowadzić sondę do mierzonego ośrodka, utrzymując strzałkę znajdującą się u góry sondy 

równolegle do kierunku przepływu, jak pokazano na poniższym rysunku. 
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Sonda powinna być utrzymywana prostopadle do kierunku przepływu i nie przechylana w stosunku 

do niego: 

 
  

OK NO 

 

Sonda jest prawidłowo ustawiona w stosunku do kierunku przepływu powietrza, gdy mierzona 

wartość jest możliwie maksymalna. 

Kontynuuj pomiar zgodnie z instrukcjami podanymi w tym rozdziale. 

 

Pielęgnacja i konserwacja sond 

Dokładność sondy, głównie przy niskich prędkościach, w dużej mierze zależy od bardzo małego 

tarcia łopatki o jej własną oś. Aby nie pogorszyć tej cechy, zaleca się unikanie wymuszania, 

blokowania lub obracania łopatek sondy palcami, a jeśli to możliwe, unikania wkładania jej 

w strumienie powietrza, które mogłyby zabrudzić sondę. 
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Wymiary 

 

 

AP472S1 AP472S2 

 

Odkręć uchwyt (3) trzymając korpus sondy nadal w punkcie (1). 

 

W sondach AP472S1 - AP472S2 oprócz uchwytu z głowicą obrotową można zastosować sztywny 

uchwyt teleskopowy o średnicy 16mm. Odkręć rękojeść sondy (3) trzymając korpus sondy nadal 

w punkcie (1). Nakręć końcówkę drążka AP471S1.23.6 (4) na śrubę (2). Możesz dodać więcej 

drążków teleskopowych AP471S1.23.6. Ostatnim elementem może być rękojeść (3) lub drążek 

AP471S1.23.7 (5). 
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6.2.9  Dane techniczne dotyczące sond anemometrycznych 

 

 AP472S1 AP472S2 

Rodzaj pomiarów 

Prędkość wiatru, obliczone 

natężenie przepływu, temperatura 

powietrza 

Prędkość wiatru, obliczone natężenie 

przepływu 

Średnica 100 mm 60 mm 

Rodzaj pomiaru    

 Prędkość Sonda skrzydełkowa Sonda skrzydełkowa 

 Temperatura Termopara K ---- 

Zakres pomiarowy   

 Prędkość 0.6…25 m/s 0.5…20 m/s 

 Temperatura -25…+80 -25…+80 

Rozdzielczość  

       Prędkość 0.01 m/s  -  0.1 km/h  -  1 ft/min  -  0.1 mph  -  0.1 knots 

 Temperatura 0.1°C ---- 

Dokładność   

 Prędkość ±(0.4 m/s + 1.5% f.s.) ±(0.4 m/s + 1.5% f.s.) 

 Temperatura ±0.8 °C ---- 

Min. prędkość 0.6 m/s 0.5 m/s 
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6.2.10  Pomiar oświetlenia 

Przyrząd współpracuje z sondami serii LP471…: są to sondy fotometryczne i radiometryczne, które 

mierzą natężenie oświetlenia (LP471PHOT), natężenie promienienia (LP471RAD, LP471UVA, 

LP471UVB, LP471UVBC i LP471UVC), PAR (LP471PAR), luminancję (LP471LUM2) oraz 

całkowitą efektywną luminancję w zakresie widma światła niebieskiego (LP471BLUE). 

Wszystkie sondy, z wyjątkiem LUM2, wyposażone są w dyfuzor do korekcji cosinusa. 

Po włączeniu przyrząd automatycznie wykrywa typ podłączonej do wejścia sondy. Wystarczy ją 

tylko podłączyć. Jeśli przyrząd jest już włączony, wyłącz go i włącz ponownie, aby sonda została 

wykryta. Jednostka pomiarowa zależy do podłączonej do wejścia sondy. W przypadkach, gdy 

więcej niż jedna jednostka pomiarowa jest przewidziana dla tej samej sondy, użyj klawisza UNIT, 

aby wybrać wymaganą jednostkę. 

Wszystkie sondy są fabrycznie skalibrowane, kalibracja przez użytkownika nie jest wymagana. 

Sonda jest wykrywana podczas włączania i nie można tego wykonać, gdy przyrząd jest już 

włączony. Dlatego jeśli sonda jest podłączona, a przyrząd jest włączony, konieczne jest jego 

wyłączenie i ponowne włączenie. 

 

 
 

6.2.11 Dane techniczna sond fotometrycznych i radiometrycznych 

LP471PHOT - Sonda do pomiaru natężenia oświetlenia. 
Zakres pomiarowy (lux): 0.10…199.99 …1999.9 …19999 …199.99103 

Rozdzielczość (lux): 0.01 0.1 1 0.01103 

Zakres spektralny zgodnie ze standardową krzywą fotopową V() 

α (współczynnik temperaturowy) f6(T) <0.05% K 

Niepewność kalibracji <4% 

f'1 (zgodnie z krzywą fotopową V()) <6% 

f2 (zgodność odpowiedzi z cosinusem) <3% 

f3 (liniowość) <1% 

f4 (błąd odczytu przyrządu) <0.5% 

f5 (zmęczenie) <0.5% 

Klasa B 

Dryft po 1 roku <1% 

Temperatura pracy 0…50 C 

Wzorzec odniesienia CIE n°69 – UNI 11142 
 

LP471LUM2 - Sonda do pomiaru luminancji. 
Zakres pomiarowy (cd/m2) 1…1999.9 …19999 …199.99x103 …1999.9x103 

Rozdzielczość (cd/m2) 0.1 1 0.01 x 103 0.1 x 103 

Kąt widzenia 2 

Zakres spektralny zgodnie ze standardową krzywą fotopową V() 

α (współczynnik temperaturowy) f6(T) <0.05% K 

Niepewność kalibracji <5% 

f'1 (zgodnie z krzywą fotopową V() <8% 

f3 (liniowość)) <1% 

f4 (błąd odczytu przyrządu) <0.5% 

f5 (zmęczenie) <0.5% 

Klasa C 

Dryft po 1 roku <1% 

Temperatura pracy 0…50 C 

Wzorzec odniesienia CIE n°69 – UNI 11142 
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Typowa krzywa odpowiedzi sond LP471PHOT i LP471LUM2: 

 
 

 

LP471PAR - Sonda kwantowo-radiometryczna do pomiaru strumienia fotonów. 
Zakres pomiarowy (mol/m2s): 0.1… 199.99 200.0…1999.9 2000…10000 

Rozdzielczość (mol/m2s): 0.01 0.1 1 

Zakres spektralny 400 …700nm 

Niepewność kalibracji <5% 

f2 (zgodność odpowiedzi z cosinusem) <6% 

f3 (liniowość) <1% 

f4 (błąd odczytu przyrządu) 1cyfra 

f5 (zmęczenie)  <0.5% 

Dryft po 1 roku <1% 

Temperatura pracy 0…50C 

Typowa krzywa odpowiedzi sond LP471PAR: 

 

 

LP471RAD - Sonda do pomiaru natężenia promieniowania. 

Zakres pomiarowy (W/m2) 1x10-3…999.9x10-3 1.000…19.999 20.00…199.99 200.0…1999.9 

Rozdzielczość (W/m2) 0.1x10-3 0.001 0.01 0.1 

Zakres spektralny 400…1050nm 

Niepewność kalibracji <5% 

f2 (zgodność odpowiedzi z cosinusem) <6% 

f3 (liniowość) <1% 

f4 (błąd odczytu przyrządu) 1cyfra 

f5 (zmęczenie) <0.5% 

Dryft po 1 roku <1% 

Temperatura pracy 0…50 C 
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Typowa krzywa odpowiedzi sond LP471RAD: 

 
 

LP471UVA - Sonda do pomiaru natężenia promieniowania UVA. 

Zakres pomiarowy (W/m2) 1x10-3… 999.9x10-3 1.000…19.999 20.00…199.99 200.0…1999.9 

Rozdzielczość (W/m2) 0.1x10-3 0.001 0.01 0.1 

Zakres spektralny 315…400nm (szczyt 360nm) 

Niepewność kalibracji <5% 

f3 (liniowość) <1% 

f4 (błąd odczytu przyrządu) 1cyfra 

f5 (zmęczenie) <0.5% 

Dryft po 1 roku <2% 

Temperatura pracy 0…50C 

Typowa krzywa odpowiedzi sond LP471UVA: 

 

 

LP471UVB - Sonda do pomiaru natężenia promieniowania UVB. 

Zakres pomiarowy (W/m2) 1x10-3…999.9x10-3 1.000…19.999 20.00…199.99 200.0…1999.9 

Rozdzielczość (W/m2) 0.1x10-3 0.001 0.01 0.1 

Zakres spektralny 280…315nm (szczyt 305nm) 

Niepewność kalibracji <5% 

f3 (liniowość) <2% 

f4 (błąd odczytu przyrządu) 1cyfra 

f5 (zmęczenie) <0.5% 

Dryft po 1 roku <2% 

Temperatura pracy 0…50C 
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Typowa krzywa odpowiedzi sond LP471UVB: 

 

 

LP471UVC- Sonda do pomiaru natężenia promieniowania UVC z modułem SICRAM. 

Zakres pomiarowy (W/m2) 1x10-3…999.9x10-3 1.000…19.999 20.00…199.99 200.0…1999.9 

Rozdzielczość (W/m2) 0.1x10-3 0.001 0.01 0.1 

Zakres spektralny 220…280nm (szczyt 260nm) 

Niepewność kalibracji <5% 

f3 (liniowość) <1% 

f4 (błąd odczytu przyrządu) 1cyfra 

f5 (zmęczenie) <0.5% 

Dryft po 1 roku <2% 

Temperatura pracy 0…50 C 

Typowa krzywa odpowiedzi sond LP471UVC: 

 

LP471UVBC - Sonda do pomiaru natężenia promieniowania UVBC. 

Zakres pomiarowy (W/m2) 1x10-3…999.9x10-3 1.000…19.999 20.00…199.99 200.0…1999.9 

Rozdzielczość (W/m2) 0.1x10-3 0.001 0.01 0.1 

Zakres spektralny 210…355nm (szczyt 265nm) 

Niepewność kalibracji <7% (kalibracja @ 254nm) 

f3 (liniowość) <2% 

f4 (błąd odczytu przyrządu) 1cyfra 

f5 (zmęczenie) <0.5% 

Dryft po 1 roku <2% 

Temperatura pracy 0…50 C 
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Typowa krzywa odpowiedzi sond LP471UVBC: 

 
 

 

LP471BLUE - Sonda do pomiaru natężenia promienienia efektywnego w paśmie spektralnym 

światła niebieskiego. 

Zakres pomiarowy (W/m2) 1x10-3…999.9x10-3 1.000…19.999 20.00…199.99 200.0…1999.9 

Rozdzielczość (W/m2) 0.1x10-3 0.001 0.01 0.1 

Zakres spektralny 
380 …550 nm. krzywa działania dla uszkodzeń wywołanych światłem 

niebieskim B(λ) 

Niepewność kalibracji <10% 

f2 (zgodność odpowiedzi z cosinusem) <6% 

f3 (liniowość) <3% 

f4 (błąd odczytu przyrządu) 1cyfra 

f5 (zmęczenie) <0.5% 

Dryft po 1 roku <2% 

Temperatura pracy 0…50 C 

Typowa krzywa odpowiedzi sond LP471BLUE: 

 

Sonda radiometryczna LP471BLUE mierzy natężenie promienienia (W/m2) w paśmie widma 

światła niebieskiego. Sonda składa się z fotodiody z odpowiednim filtrem oraz dyfuzora 

umożliwiającego prawidłowy pomiar zgodnie z prawem cosinusa. Krzywa odpowiedzi spektralnej 

sondy umożliwia pomiar efektywnego natężenia promieniowania dla uszkodzeń wywołanych 

światłem niebieskim (krzywa B(λ) według standardów ACGIH/ICNIRP) w zakresie spektralnym od 

380 do 550 nm. Promieniowanie optyczne w tej części widma może powodować fotochemiczne 
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uszkodzenie siatkówki. Innym obszarem zastosowania sondy jest monitorowanie promieniowania 

światła niebieskiego w terapii żółtaczki noworodków. 

 

6.2.12  Sonda HD320A2 do pomiaru tlenku węgla CO 

Sonda HD320A2 mierzy stężenie tlenku węgla w powietrzu. Jest to bezbarwny, bezwonny gaz, 

lżejszy od powietrza, który może powodować wybuchy lub pożary. Jest trujący nawet w małych 

ilościach. W rzeczywistości wystarczy stężenie 10-30ppm tlenku węgla w powietrzu, aby wywołać 

objawy zatrucia, a około 2000ppm jest śmiertelnych w czasie krótszym niż 30 minut. 

Tlenek węgla powstaje, gdy substancje zawierające węgiel są spalane bez dostępu tlenu lub, gdy 

spalanie zachodzi w wysokiej temperaturze, np. silniki samochodowe. 

Tlenek węgla jest jednym z głównych czynników zanieczyszczających na obszarach miejskich. Co 

więcej, jest bezwonny oraz jest podstępną trucizną. 

Wraz z sondą HD320B2 sonda HD320A2 umożliwia analizę i monitorowanie jakości powietrza 

w środowiskach wewnętrznych oraz wykrywanie wszelkich ubytków CO. 

Czujnik do pomiaru CO składa się z ogniwa elektrochemicznego oraz dwóch elektrod. 

Kalibracja sondy CO 

Sonda jest fabrycznie skalibrowana i zazwyczaj nie wymaga żadnej interwencji użytkownika. 

Istnieje jednak możliwość wykonania nowej kalibracji korygującej zero czujnika: 

• W czystym powietrzu (na zewnątrz stężenie CO jest mniejsze niż 0,1ppm). 

• Za pomocą butli z azotem. 

Kalibracja CO w czystym powietrzu: 

1. Umieść przyrząd w otoczeniu z czystym powietrzem (na zewnątrz, z dala od zakładów 

przemysłowych lub ulic, stężenie CO jest mniejsze niż 0,1ppm), włącz przyrząd i odczekaj 

co najmniej 15 minut, aż pomiary się ustabilizują. 

2. Wciśnij klawisz SHIFT FNC, pojawi się okno skrótów. Za pomocą strzałek ▲▼ wybierz 

„cal CO” i potwierdź klaawiszem ENTER. 

 

3. Pojawi się ekran operacji do wykonania na czujniku (kalibracja lub wymiana): 

 

4. Za pomocą strzałek ▲▼ wybierz „Cal zero” i potwierdź klawiszem ENTER. Pojawi się 

ekran kalibracji czujnika CO. 
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5. Wciśnij F2= START, aby rozpocząć kalibrację: 

 

Obok napisu „CAL ZERO” wyświetlana na jest wartość stężenia CO mierzonego przez 

przyrząd. 

6. Podczas kalibracji pojawia się komunikat „Zero CO in progress”. Odczekaj kilka minut, 

aby wykonać proces bez zmiany warunków pracy.  

7. Na koniec przyrząd wydaje sygnał dźwiękowy i wyświetla komunikat „Calibration 

completed”. Aby przejść do pomiaru, naciśnij F2=Exit. 

8. Proces kalibracji zakończony. 

 

 

Kalibracja zera CO za pomocą butli z azotem: 

1. Włącz urządzenie i odczekaj co najmniej 15 minut, aż pomiary ustabilizują się. 

2. Połącz przewód wychodzący z butli z azotem za pomocą gumowego przewodu do głowicy 

czujnika CO. 

3. Naciśnij klawisz SHIFT FNC, pojawi się okno skrótów. Za pomocą strzałek ▲▼ wybierz 

„cal CO” i potwierdź ENTER. 

 

4. Pojawi się ekran operacji do wykonania na czujniku (kalibracja lub wymiana): 
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5. Za pomocą strzałek ▲▼ wybierz „Cal zero” i potwierdź przyciskiem ENTER. Pojawi się 

ekran kalibracji czujnika CO. 

6. Doprowadzić gaz regulując przepływ z butli, aby uzyskać stały przepływ na poziomie 

0,1…0,2l/min.  

7. Wciśnij F2= START aby rozpocząć kalibrację: 

 

Obok napisu „CAL ZERO” wyświetlana jest wartość stężenia CO zmierzonego przez 

przyrząd. 

8. Podczas kalibracji pojawia się komunikat „Zero CO in progress”. Odczekaj kilka minut, 

aby wykonać proces kalibracji bez zmiany warunków pracy.  

9. Na koniec przyrząd wydaje sygnał dźwiękowy i wyświetla komunikat „Calibration 

completed”. Zamknij zawór butli CO. 

9. Naciśnij F2=Exit, aby wrócić do kalibracji. 

10. Włóż zabezpieczenie. 

11. Proces kalibracji zakończony. 

 

Wymiana czujnika CO: 

W normalnych warunkach użytkowania średnia żywotność czujnik CO wynosi do 5 lat. 

W przypadku konieczności wymiany czujnika CO należy postępować jak wskazano poniżej: 

1. Odłącz sondę od przyrządu. 

2. Odkręć głowicę sondy i wyjmij czujnik CO. 

3. Zanotuj liczbę zapisaną na obudowie czujnika, która wskazuje czułość w nA/ppm. 

4. Włóż nowy czujnik do przyrządu. 

5. Zakręć nakrętkę z filtrem sondy. 

6. Podłącz sondę do przyrządu i włącz przyrząd. Naciśnij klawisz SHIFT FNC, pojawi się 

okno skrótów. Za pomocą strzałek ▲▼ wybierz „Cal CO” i potwierdź ENTER. ACSE Sp. z
 o.o.
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7. Pojawi się ekran operacji do wykonania na czujniku (kalibracja lub wymiana): 

 

8. Za pomocą strzałek ▲▼ wybierz „Set sensitivity” i potwierdź przyciskiem ENTER. 

Pojawia się ekran wymiany czujnika CO. 

 

9. Za pomocą strzałek ▲▼ ustaw wartość czułości czujnika. Naciśnij ENTER, aby 

potwierdzić, przyrząd powraca do poprzedniego ekranu. 

10. W razie potrzeby skalibruj zero nowego czujnika CO. 

11. Naciśnij ESC, aby wrócić do pomiaru. 

12. Proces wymiany czujnika zakończony. 

 

6.2.13 Sonda HD320B2 do pomiaru stężenia dwutlenku węgla CO2 

Sonda HD320B2 służy do pomiaru stężenia dwutlenku węgla w powietrzu. Służy do sprawdzania 

i monitorowania jakości powietrza w pomieszczeniach. 

Typowe zastosowania to kontrola jakości powietrza we wszystkich budynkach, w których przebywa 

dużo ludzi (szkoły, szpitale, aule, stołówki itp.), miejsca pracy w celu optymalizacji komfortu 

pracy. 

Pomiar CO2 odbywa się za pomocą specjalnego czujnika podczerwieni (technologia NDIR: Non-

Dispersive Infrared Technology), który dzięki zastosowaniu podwójnego filtra i specjalnej techniki 

pomiarowej gwarantuje precyzyjne, stabilne i długotrwałe pomiary. Powietrze do kontroli jest 

zasysane do wewnętrza komory pomiarowej przez filtr ochrony umieszczony w górnej części 

sondy. 
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Kalibracja sondy CO2 

Sonda jest fabrycznie skalibrowana i zwykle nie wymaga żadnej interwencji użytkownika. 

Istnieje jednak możliwość wykonania nowej kalibracji, która koryguje offset czujnika: 

• Kalibracja przy 400ppm w czystym powietrzu 

• Kalibracja przy 0ppm za pomocą butli z azotem. 

Przyrząd może automatycznie rozpoznać tryb rozpoczętej kalibracji: pomiędzy 400ppm lub 0ppm. 

Kalibrację należy przeprowadzić w jednym punkcie: każda nowa kalibracja kasuje poprzednią. 

Na stężenie dwutlenku węgla w powietrzu wpływają różne czynniki: działalność człowieka 

(przedsiębiorstwa, zanieczyszczenia, spalanie, itp.), które powodują wzrost jego udziału 

w powietrzu. W czystym powietrzu wartość kalibracji wynosi ok 400ppm, na przykład z dala od 

zanieczyszczonych obszarów. 

Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami: 

1. Jeśli chcesz kalibrować sondę w około 400ppm, upewnij się, że do urządzenia jest 

doprowadzone czyste powietrze przez filtr umieszczony w głowicy sondy. 

2. Aby przeprowadzić kalibrację dla 0ppm, zdejmij zatyczkę umieszczoną u podstawy sondy, 

aby otworzyć wlot gazu kalibracyjnego, a następnie podłącz elastyczny przewód z butli 

z azotem. Nastaw przepływ butli z azotem na przepływ w zakresie 0,3…0,5l/min.  

3. Włącz urządzenie i odczekaj co najmniej 15 minut przed uruchomieniem kalibracji. 

4. Naciśnij klawisz SHIFT FNC: pojawi się okno skrótów. Za pomocą strzałek ▲▼ wybierz 

„cal CO2” i potwierdź klawiszem ENTER. 

 

5. Dostarczaj CO2 przez co najmniej 2 minuty, aby pomiar stał się stabilny. 

6. Kontynuując dostarczanie CO2 do sondy, naciśnij klawisz funkcyjny F2 = CAL CO2: 

rozpocznie się kalibracja, która trwa trzy minuty. W tej fazie przyrząd mierzy CO2 

i kalibruje się do wartości bliskiej 0ppm, jeśli używasz butli z azotem, a 400ppm, jeśli 

kalibrujesz przyrząd w czystym powietrzu. 

7. Odczekaj trzy minuty potrzebne do kalibracji z zachowaniem stałych warunków pracy. 

8. Jeśli licznik czasu osiągnie zero, urządzenie wygeneruje sygnał dźwiękowy potwierdzający, 

że kalibracja została zakończona. 

Uwaga: przyrząd odrzuca wartości kalibracji, które przekraczają ±150ppm od wartości 

teoretycznej. 
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7.  INTERFEJS SZEREGOWY I USB 
 

Miernik HD32.1 jest wyposażony w elektrycznie izolowany interfejs szeregowy RS-232C oraz 

interfejs USB 2.0. Można podłączyć do komputera za pomocą kabla szeregowego z 9-pinowym 

złączem żeńskim typu sub-D (kod 9CPRS232) lub kabla ze złączami USB 2.0 (kod CP22). 

Połączenie USB wymaga wcześniejszej instalacji sterownika zawartego w pakiecie 

oprogramowania DeltaLog10. Zainstaluj sterownik przed podłączeniem kabla USB do 

komputera (postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w pakiecie z oprogramowaniem). 

Standardowe parametry transmisji szeregowej RS232 przyrządu to: 

• Szybkość transmisji  38400 baud 

• Parzystość         None 

• Ilość bitów         8 

• Bit stopu         1 

• Protokół        Xon/Xoff 

Istnieje możliwość zmiany szybkości transmisji portu szeregowego RS232C poprzez ustawienie 

parametru „Selection of the serial transmission speed (Baud Rate)” w menu (patrz rozdział pt. 

„Prędkość transmisji”). Możliwe wartości to: 38400, 19200, 9600, 4800, 2400, 1200. Pozostałe 

parametry transmisji są stałe. 

Połączenie USB 2.0 nie wymaga ustawiania parametrów (stała prędkość transmisji = 460800). 

Wybór portu jest wykonywany bezpośrednio przez przyrząd, jeśli port USB jest podłączony 

do komputera PC, port szeregowy RS232 jest automatycznie wyłączany i odwrotnie. 

Przyrządy są wyposażone w kompletny zestaw poleceń i zapytań o dane, które można wysyłać za 

pośrednictwem komputera. 

Wszystkie polecenia przekazywane do instrumentu muszą mieć następującą strukturę: 

XXCR gdzie: XX to kod polecenia, a CR to zwrot karetki (ASCII 0D) 

Znaki komend XX to wyłącznie wielkie litery. Po wprowadzeniu poprawnego polecenia, przyrząd 

odpowiada „&”; po wprowadzeniu nieprawidłowej kombinacji znaków instrument odpowiada 

znakiem „?”. 

Ciągi odpowiedzi przyrządu kończą się wysłaniem komendy CR (powrót karetki) i LF 

(przesunięcie linii). 

Przed wysłaniem poleceń do przyrządu przez port szeregowy zalecane jest zablokowanie 

klawiatury w celu uniknięcia konfliktów działania: Użyj polecenia P0. Po zakończeniu przywróć 

klawiaturę za pomocą polecenia P1. 
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7.1  KOMENDY DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO A: ANALIZA MIKROKLIMATU 

 
Polecenie Odpowiedź Opis 

P0  &  Ping (blokuje klawiaturę przyrządu na 70 sekund) 

P1  &  Odblokowuje klawiaturę przyrządu 

S0    

G0  Model HD32.1 prog.A Model 

G1  M=THERMAL MICROCLIMATE Opis modelu 

G2  SN=12345678 Numer seryjny przyrządu 

G3  Firm.Ver.=01.00 Wersja firmware 

G4  Firm.Date=2005/10/12 Data firmware 

G5  cal 0000/00/00 00:00:00 Data i czas kalibracji 

C1  Typ sondy 1, numer seryjny, data kalibracji 

C2  Typ sondy 2, numer seryjny, data kalibracji 

C3  Typ sondy 3, numer seryjny, data kalibracji 

C4  Typ sondy 4, numer seryjny, data kalibracji 

C5  Typ sondy 5, numer seryjny, data kalibracji 

C6  Typ sondy 6, numer seryjny, data kalibracji 

C7  Typ sondy 7, numer seryjny, data kalibracji 

C8  Typ sondy 8, numer seryjny, data kalibracji 

GC   Wydrukuj nagłówek przyrządu 

GB  User ID=0000000000000000  Kod użytkownika (T2xxxxxxxxxxxxxxxx) 

H0 Tw= 19.5 øC Wydrukuj temperaturę termometru mokrego 

H1 Tg= 22.0 øC Wydrukuj temperaturę termometru kulistego 

H2 Ta= 21.6 øC Drukuj temperaturę powietrza (termometr suchy); 

H3 Pr= 1018.1 hPa Drukuj ciśnienie atmosferyczne 

H4 RH= 50.5 %RH Drukuj wilgotność względną 

H5 Va= 0.20 m/s Drukuj prędkość wiatru 

H6 Tr= 18.5 øC Drukuj średnią temperaturę promieniowania 

H7 WBGT(i)= 23.0 øC Drukuj wewnętrzny WGBT (bez promieniowania 

słonecznego) 
H8 WBGT(o)= 24.0 øC Drukuj zewnętrzny WGBT (z promieniowaniem 

słonecznym) 
H9 WCI=_ERROR_ øC Drukuj WCI 

HA  Drukuj datę, czas, Tw, Tg, Ta, Pr, RH, Va, Tr, WBGT(i), 

WBGT(o), WCI 
LN A00 -A01 -B02 -B03 - .. 

- .. - .. - .. - .. - .. 

- .. - .. - .. - .. - .. 

- .. - 

Drukuj mapę pamięci przyrządu. Jeśli sekcja jest 

przypisana, wyświetlany jest numer, jeśli jest wolna, 

wyświetlany jest dwukropek (..). 

LFn !Log n.=  0!started 

on:!2006/01/01 00:37:32 

Pamięć wydruku n sekcji. Wyświetlany jest numer, data i 

godzina rozpoczęcia zapisu (n= liczba szesnastkowa 0-F). 

Jeśli sekcja jest pusta:„--> No Log Data <--„ 
LDn  Wydrukuj dane zapisane w sekcji n. 

Jeśli sekcja jest pusta “-->No Log Data<--“ 
LEn & Skasuj dane zapisane w sekcji n. 

LEX & Skasuj dane zapisane we wszystkich sekcjach. 

K1  & Natychmiastowy wydruk danych 

K0 & Zatrzymaj drukowanie danych 

K4  &  Rozpocznij rejestrację danych 

K5  &  Zatrzymaj rejestrację danych 
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Polecenie Odpowiedź Opis 

KP  &  Funkcja automatycznego wyłączania =ENABLE 

KQ  &  Funkcja automatycznego wyłączania =DISABLE 

WC0  &  Wyłączenie ustawienia SELF 

WC1  &  Włączenie ustawienia SELF 

RA Sample print =    0sec Odczyt ustawionego interwału wydruku 

RL Sample log =   30sec Odczyt ustawionego interwału rejestracji 

WA#  &  Ustawianie interwału wydruku 

# to liczba szesnastkowa 0…D, która reprezentuje 

odpowiednio pozycje na liście 0, 1, 5, 10, …, 3600 sekund.  

WL#  &  Ustawianie interwału rejestracji 

# to liczba szesnastkowa 1…D, która reprezentuje 

odpowiednio pozycje na liście 15, …, 3600 sekund. 
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7.2  KOMENDY DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO B: ANALIZA DYSKOMFORTU 

 
Polecenie Odpowiedź Opis 

P0 &  Ping (blokuje klawiaturę przyrządu na 70 sekund) 

P1 &  Odblokowuje klawiaturę przyrządu 

S0    

G0  Model HD32.1 prog.B Model 

G1  M=THERMAL MICROCLIMATE Opis modelu 

G2  SN=12345678 Numer seryjny przyrządu 

G3  Firm.Ver.=01.00 Wersja firmware 

G4  Firm.Date=2005/10/12 Data firmware 

G5  cal 0000/00/00 00:00:00 Data i czas kalibracji 

C1  Typ sondy 1, numer seryjny, data kalibracji 

C2  Typ sondy 2, numer seryjny, data kalibracji 

C3  Typ sondy 3, numer seryjny, data kalibracji 

C4  Typ sondy 4, numer seryjny, data kalibracji 

C5  Typ sondy 5, numer seryjny, data kalibracji 

C6  Typ sondy 6, numer seryjny, data kalibracji 

C7  Typ sondy 7, numer seryjny, data kalibracji 

C8  Typ sondy 8, numer seryjny, data kalibracji 

GC   Wydrukuj nagłówek przyrządu 

GB  User ID=0000000000000000  Kod użytkownika (T2xxxxxxxxxxxxxxxx) 

H0 Th= 19.5 øC Drukuj temperaturę na wysokości głowy 

H1 Tb= 22.0 øC Drukuj temperaturę na wysokości ciała 

H2 Tn= 21.6 øC Drukuj temperaturę promieniowania netto 

H3 Tk= 19.5 øC Drukuj temperaturę na wysokości kostek 

H4 Tf= 19.5 øC Drukuj temperaturę na wysokości podłogi 

H5 Pt= 0.0 W/m2 Drukuj promieniowania netto 

H6 Dt= 0.0 øC Drukuj temperaturę asymetrycznego promieniowania netto 

HA  Drukuj datę, czas, Th, Tb, Tn,Tk, Tf, Pt, Dt 

LN A00 -A01 -B02 -B03 - .. 

- .. - .. - .. - .. - .. 

- .. - .. - .. - .. - .. 

- .. - 

Drukuj mapę pamięci przyrządu. Jeśli sekcja jest 

przypisana, wyświetlany jest numer, jeśli jest wolna, 

wyświetlany jest dwukropek (..). 

LFn !Log n.=  0!started 

on:!2006/01/01 00:37:32 

Pamięć wydruku n sekcji. Wyświetlany jest numer, data i 

godzina rozpoczęcia zapisu (n= liczba szesnastkowa 0-F). 

Jeśli sekcja jest pusta:„--> No Log Data <--„ 
LDn  Wydrukuj dane zapisane w sekcji n. 

Jeśli sekcja jest pusta:  “-->No Log Data<--“ 
LEn & Skasuj dane zapisane w sekcji n. 

LEX & Skasuj dane zapisane we wszystkich sekcjach. 

K1  & Natychmiastowy wydruk danych 

K0 & Zatrzymaj drukowanie danych 

K4  &  Rozpocznij rejestrację danych 

K5  &  Zatrzymaj rejestrację danych 

KP  &  Funkcja automatycznego wyłączania =ENABLE 

KQ  &  Funkcja automatycznego wyłączania =DISABLE 

WC0  &  Wyłączenie ustawienia SELF 

WC1  &  Włączenie ustawienia SELF 

RA Sample print =    0sec Odczyt ustawionego interwału wydruku 
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Polecenie Odpowiedź Opis 

RL Sample log =   30sec Odczyt ustawionego interwału rejestracji 

WA#  &  Ustawianie interwału wydruku 

# to liczba szesnastkowa 0…D, która reprezentuje 

odpowiednio pozycje na liście 0, 1, 5, 10, …, 3600 sekund.  

WL#  &  Ustawianie interwału rejestracji 

# to liczba szesnastkowa 1…D, która reprezentuje 

odpowiednio pozycje na liście 15, …, 3600 sekund. 

 

 

7.3  KOMENDY DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO C: POMIAR WIELKOŚCI FIZYCZNYCH 

 
Polecenie Odpowiedź Opis 

P0  &  Ping (blokuje klawiaturę przyrządu na 70 sekund) 

P1  &  Odblokowuje klawiaturę przyrządu 

S0    

G0  Model HD32.1 prog.C Model 

G1  M=THERMAL MICROCLIMATE Opis modelu 

G2  SN=12345678 Numer seryjny przyrządu 

G3  Firm.Ver.=01.00 Wersja firmware 

G4  Firm.Date=2005/10/12 Data firmware 

G5  cal 0000/00/00 00:00:00 Data i czas kalibracji 

C1  Typ sondy 1, numer seryjny, data kalibracji 

C2  Typ sondy 2, numer seryjny, data kalibracji 

C3  Typ sondy 3, numer seryjny, data kalibracji 

C4  Typ sondy 4, numer seryjny, data kalibracji 

C5  Typ sondy 5, numer seryjny, data kalibracji 

C6  Typ sondy 6, numer seryjny, data kalibracji 

C7  Typ sondy 7, numer seryjny, data kalibracji 

C8  Typ sondy 8, numer seryjny, data kalibracji 

GC   Wydrukuj nagłówek przyrządu 

GB  User ID=0000000000000000  Kod użytkownika (T2xxxxxxxxxxxxxxxx) 

H0 Tpt= 19.5 øC Drukuj temperaturę Pt100 

H1 RH= 50.0 % Drukuj %RH 

H2 Trh= 21.6 øC Drukuj temperaturę sondy RH 

H3 Va= 0.25 m/s Drukuj prędkość powietrza 

H4 Fl= 1.5 l/s Drukuj strumień przepływu powietrza dla sondy prędkości 

H5 Tv= 20.5 øC Drukuj temperaturę dla sondy prędkości powietrza 

H6 Lux= 550.0 lux Drukuj natężenie oświetlenia 

HA  Drukuj datę, czas, Tpt, RH, Trh, Va, Fl, Tv, Lux1, Lux2, 

CO2, CO 

LN A00 -A01 -B02 -B03 - .. 

- .. - .. - .. - .. - .. 

- .. - .. - .. - .. - .. 

- .. - 

Drukuj mapę pamięci przyrządu. Jeśli sekcja jest 

przypisana, wyświetlany jest numer, jeśli jest wolna, 

wyświetlany jest dwukropek (..). 

LFn !Log n.=  0!started 

on:!2006/01/01 00:37:32 

Pamięć wydruku n sekcji. Wyświetlany jest numer, data i 

godzina rozpoczęcia zapisu (n= liczba szesnastkowa 0-F). 

Jeśli sekcja jest pusta:„--> No Log Data <--„ 
LDn  Wydrukuj dane zapisane w sekcji n. 

Jeśli sekcja jest pusta:  “-->No Log Data<--“ 
LEn & Skasuj dane zapisane w sekcji n. 

LEX & Skasuj dane zapisane we wszystkich sekcjach. 

K1  & Natychmiastowy wydruk danych 
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Polecenie Odpowiedź Opis 

K0 & Zatrzymaj drukowanie danych 

K4  &  Rozpocznij rejestrację danych 

K5  &  Zatrzymaj rejestrację danych 

KP  &  Funkcja automatycznego wyłączania =ENABLE 

KQ  &  Funkcja automatycznego wyłączania =DISABLE 

WC0  &  Wyłączenie ustawienia SELF 

WC1  &  Włączenie ustawienia SELF 
RA Sample print =    0sec Odczyt ustawionego interwału wydruku 

RL Sample log =   30sec Odczyt ustawionego interwału rejestracji 

WA#  &  Ustawianie interwału wydruku 

# to liczba szesnastkowa 0…D, która reprezentuje 

odpowiednio pozycję na liście 0, 1, 5, 10, …, 3600 sekund.  

WL#  &  Ustawianie interwału rejestracji 

# to liczba szesnastkowa 1…D, która reprezentuje 

odpowiednio pozycję na liście 15, …, 3600 sekund. 
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7.4  PRZECHOWYWANIE I PRZESYŁANIE DANYCH DO KOMPUTERA 

Przyrząd HD32.1 może być podłączony do komputera osobistego przez port szeregowy RS232C 

lub port USB i wymieniać dane oraz informacje poprzez oprogramowanie DeltaLog10 działające w 

środowisku operacyjnym Windows. Możliwe jest również drukowanie mierzonych wartości na 80-

kolumnowej drukarce (klawisz PRINT) lub zapisanie ich w pamięci wewnętrznej za pomocą 

funkcji Logging (klawisz MEM). W razie potrzeby dane zapisane w pamięci można później 

przenieść do komputera. 

7.4.1  Funkcja rejestracji 

 

Funkcja rejestracji umożliwia rejestrację pomiarów za pomocą sond podłączonych do przyrządu. 

Odstęp czasu pomiędzy dwoma kolejnymi zapisami można ustawić od 15 sekund do 1godziny. 

Rejestracja rozpoczyna się po naciśnięciu klawisza MEM i kończy po ponownym naciśnięciu tego 

samego klawisza. Zapamiętane w ten sposób dane tworzą ciągły blok danych. 

Zobacz opis pozycji menu w rozdziale „5. MENU GŁÓWNE". 

Jeśli włączona jest opcja automatycznego wyłączania pomiędzy dwoma zapisami (patrz rozdział pt. 

„Tryb samoczynnego wyłączania”), po naciśnięciu klawisza MEM przyrząd zapisuje pierwsze dane 

i wyłącza się. 15 sekund przed następną chwilą rejestracji włącza się ponownie, aby zapisać nową 

próbkę, a następnie wyłącza się ponownie. 

Dane przechowywane w pamięci można przesłać do komputera PC za pomocą polecenia (patrz 

rozdział pt. „Menedżer plików dziennika”). Podczas przesyłania danych na wyświetlaczu pojawia 

się komunikat DUMP, aby zatrzymać transfer danych, naciśnij ESC na instrumencie lub na 

komputerze. 

7.4.2  Funkcja kasowania: czyszczenie pamięci 

Aby skasować pamięć, użyj funkcji Erase Log (patrz rozdział pt. „Menedżer plików dziennika”). 

Instrument rozpocznie kasowanie pamięci wewnętrznej. Po zakończeniu operacji wraca do 

normalnego wyświetlania. 
 

UWAGI:  

• Transfer danych nie powoduje skasowania pamięci. Operację można powtarzać tyle razy, ile jest 

to potrzebne. 

• Zapisane dane pozostają w pamięci niezależnie od stanu naładowania baterii. 

• Aby wydrukować dane na drukarce z interfejsem równoległym, należy użyć adaptera portu 

równoległego (brak w zestawie). 

• Bezpośrednie połączenie między instrumentem, a drukarką przez złącze USB nie jest możliwe. 

• Niektóre klawisze są wyłączone podczas rejestracji. Dostępne są następujące klawisze: MEM, 

SETUP, ENTER i ESC. 

• Naciśnięcie klawiszy MEM i SETUP nie ma wpływu na zapisywane dane, jeśli klawisze te 

zostaną wciśnięte po rozpoczęciu rejestracji. 

7.4.3  Funkcja drukowania danych 

Naciśnij przycisk PRINT, aby wysłać zmierzone dane bezpośrednio do portów RS232 lub USB 

w czasie rzeczywistym. Drukowane jednostki pomiarowe są takie same, jak te wyświetlane na 

wyświetlaczu. Funkcję uruchamia się klawiszem PRINT. Odstęp czasu pomiędzy dwoma 

kolejnymi wydrukami można ustawić w zakresie od 15s do 1h (patrz pozycja menu Interwał 

wydruku w rozdziale pt. „Interwał wydruku”). Jeżeli interwał drukowania jest równy 0, naciśnięcie 

przycisku PRINT powoduje wysłanie pojedynczych danych do podłączonego urządzenia. Jeśli 
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interwał drukowania jest większy niż 0, transfer danych trwa do momentu, gdy operator go 

zatrzyma przez ponowne naciśnięcie PRINT. W górnej części wyświetlacza wyświetlany jest 

komunikat „PN”. 

 

UWAGA: Podczas ustawiania szybkości transmisji sprawdź szybkość drukarki. 
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8.  INFORMACJE O BŁĘDACH 

 

Poniższa tabela zawiera listę wszystkich informacji o błędach, które są wyświetlane przez przyrząd:  

 

Wskazanie 

wyświetlacza 
Wyjaśnienie 

---.-- 
Pojawia się, gdy czujnik związany ze wyświetlaną wielkością 

fizyczną nie jest podłączony lub jest uszkodzony 

OVFL Przepełnienie pojawia się, gdy jest przekroczony zakres pomiarowy. 

UFL 
Niedomiar pojawia się, gdy wartość mierzona jest poniżej dolnego 

zakresu pomiarowego. 

WARNING: 

MEMORY FULL!! 
Gdy pamięć jest pełna. 

PN 

Migająca informacja. Pojawia się w pierwszym wierszu ekranu 

wyświetlacza, gdy włączona jest funkcja drukowania danych (klawisz 

PRINT). 

LOG 
Migająca informacja. Pojawia się w pierwszym wierszu ekranu 

wyświetlacza, gdy włączona jest rejestracja. 
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9.  SYMBOL BATERII, WYMIANA BATERII ORAZ ZASILANIE SIECIOWE 

Symbol baterii na wyświetlaczu pokazuje stan naładowania baterii. W przypadku rozładowania 

baterii symbol „opróżnia się”. Gdy pojemność baterii spada jeszcze bardziej, symbol zaczyna 

migać.  

 
W takim przypadku baterie należy jak najszybciej wymienić. 

Jeśli będziesz nadal używał przyrząd, przyrząd nie będzie mógł zapewnić prawidłowego 

pomiaru i wyłączy się. Dane zapisane w pamięci pozostaną nienaruszone. 

Symbol baterii zmienia się na [~] po podłączeniu zewnętrznego źródła zasilania. 

 

Aby wymienić baterie, wykonaj następujące czynności: 

1. Wyłącz przyrząd. 

2. Odłącz zewnętrzny zasilacz, jeśli jest podłączony. 

3. Odkręć pokrywę baterii w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjmij pojemnik 

z bateriami. Nie ciągnij za przewody połączeniowe akumulatora, ponieważ mogą się 

zerwać. 

4. Wymień baterie (4 baterie alkaliczne 1,5 V - C - BABY). Sprawdź, czy biegunowość baterii jest 

zgodna ze oznaczeniem. 

5. Włóż pojemnik z bateriami i przykręć pokrywę zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 
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Przyrząd może być zasilany z sieci za pomocą np. zasilacza stabilizowanego SWD10 (100÷240Vac 

/12Vdc – 1000mA (biegun dodatni pośrodku)).  

 

 

 
 

Średnica zewnętrzna złącza zasilania wynosi 5,5 mm, średnica wewnętrzna 2,1 mm. 

Ostrzeżenie: Zasilacz nie może być używany jako ładowarka akumulatorów. Jeśli przyrząd jest 

podłączony do zewnętrznego źródła zasilania, zamiast symbolu baterii wyświetlany jest symbol [~]. 

 

Nieprawidłowe działanie po wymianie baterii 

Po wymianie baterii przyrząd może nie uruchomić się poprawnie, w takim przypadku powtórz 

operację. 

Po odłączeniu akumulatorów odczekaj kilka minut, aby kondensatory obwodu całkowicie się 

rozładowały, następnie włóż ponownie baterie. 

 

 

9.1 OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE UŻYWANIA BATERII 

• Baterie należy wyjmować, gdy przyrząd nie będzie używany przez dłuższy czas. 

• Wyczerpane baterie należy natychmiast wymienić. 

• Unikaj wycieków płynu z baterii. 

• Używaj wodoodpornych i dobrej jakości baterii, jeśli to możliwe alkalicznych. Czasami na 

rynku można znaleźć nowe akumulatory o niewystarczającej pojemności ładowania. 

 

 

10.  PRZECHOWYWANIE PRZYRZĄDU 

Warunki przechowywania przyrządu: 

• Temperatura: -25…+65°C. 

• Wilgotność: poniżej 90% RH (bez kondensacji). 

• Podczas przechowywania należy unikać miejsc, w których: 

• Jest wysoka wilgotność, 

• Instrument może być wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, 

• Instrument może być wystawiony na działanie źródła wysokiej temperatury, 

• Instrument może być narażony na silne wibracje;, 

• Instrument może być narażony na działanie pary, soli lub wszelkich gazów 

powodujących korozję. 

Niektóre części przyrządu wykonane są z tworzywa ABS, poliwęglanu, nie używaj do czyszczenia 

przyrządu rozpuszczalników. 
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11.  CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PRZĄDU 

Przyrząd 

Wymiary (długość x szerokość x wysokość) 220 x 180 x 50mm 

Waga 1.100 g (z bateriami) 

Materiał ABS, poliwęglan i aluminium 

Wyświetlacz Podświetlany, z matrycą punktową 

 128x64 punktów, widoczny obszar 

56x38mm 

Warunki pracy 

Temperatura pracy -5… 50°C 

Temperatura przechowywania -25…65°C 

Wilgotność względna pracy 0…90%RH (bez kondensacji) 

Niepewność przyrządu ± 1 cyfra @ 20°C 

Pomiar ciśnienia barometrycznego z czujnikiem wewnętrznym 

Zakres pomiarowy 600…1100hPa 

Rozdzielczość 0.1hPa 

Dokładność 0.5hPa 

Czas odpowiedzi 1s  

Pomiar temperatury za pomocą sondy Pt100 

Zakres pomiarowy Pt100 -200…+650°C 

Rozdzielczość 0.01°C w zakresie ±199.99°C,  

 0.1°C w pozostałym zakresie 

Dokładność 0.01°C w zakresie ±199.99°C,  

 0.1°C w pozostałym zakresie 

Dryft temperaturowy @20°C 0.003%/°C 

Dryft po 1 roku 0.1°C/rok 

Pomiar wilgotności względnej (czujnik pojemnościowy) 

Zakres pomiarowy 0…100%RH 

Rozdzielczość 0.1%RH 

Dokładność 0.1%RH 

Dryft temperaturowy @20°C 0.02%RH/°C  

Dryft po 1 roku 0.1%RH/rok 

Zasilanie 

 Zasilacz (kod SWD10) 12Vdc/1A 

Baterie 4 x 1.5V typ C-BABY 

Czas pracy na bateriach Sondy wilgotności i temperatury: 

 200h z bateriami alkaicznymi 7800mAh 

 Sondy wilgotności @ 5m/s: 

 100h z bateriami alkaicznymi 7800mAh 

Pobór mocy przy wyłączonym przyrządzie < 45A 

Bezpieczeństwo przechowywanych danych Pamięć nieulotna 
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Złącza 

Wejście dla sond z modułem SICRAM 8 x 8-pinowe złącze męskie wg DIN45326 

Interfejs szeregowy RS232C 

Typ RS232C (elektrycznie izolowany) 

Prędkość transmisji Można ustawić od 1200 do 38400 baud 

Bit danych 8 

Parzystość None 

Bit stopu 1 

Kontrola przepływu Xon/Xoff 

Długość kabla szeregowego Max. 15m 

Interfejs USB 

Typ 1.1 – 2.0 (elektrycznie izolowany) 

Pamięć Podzielona na 64 bloki 

Pojemność pamięci 67600 dla każdego z 8 wejść 

Interwał zapisu Do wyboru: 15, 30 sekund, 1, 2, 5, 10, 15, 

20, 30 minut i 1 godzina. 

Interwal wydruku Do wyboru: 15, 30 sekund, 1, 2, 5, 10, 15, 

20, 30 minut i 1 godzina. 
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12.  TABELE OBJAŚNIAJĄCA STOSOWANIE SOND 

MIKROKLIMATYCZNYCH 

 

 

Oprogramowanie 

DeltaLog10 

Program 

operacyjny 
Główne obliczane indeksy Środowisko 

Standard 

odniesienia 

DeltaLog10BASIC Prog.A 

ta: Temperatura powietrza 

tr: Średnia temperatura 

promieniowania 

PMV:  Przewidywana ocena średnia 

PPD: Odsetek niezadowolenia 

DR: Ryzyko przeciągu 

to: Temperatura robocza 

teq: Temperatura równoważna 

Umiarkowane ISO 7730 

DeltaLog10 - Gorące 

środowiska 
Prog.A 

WBGT: Wet Bulb Globe Temperature 

SWp: Szybkość pocenia się 

Ep: Przewidywany przepływ ciepła 

w wyniku parowania 

PHS: Model przewidywanego 

obciążenia cieplnego 

Gorące ISO 7243 

DeltaLog10 - Zimnie 

środowiska 
Prog.A 

IREQ: Wymagana izolacja 

DLE: Limit czasu ekspozycji 

RT: Limit czasu ekspozycji 

WCI: Indeks zimna wiatru Zimne ISO 11079 

DeltaLog10 Analiza 

dyskonfortu 
Prog.B 

PDv: Niezadowolenie z pionowej 

różnicy temperatur (głowa - 

kostki) 

PDf: Niezadowolenie z temperatury 

przy podłodze 

PD: Niezadowolenie z powodu 

asymetrii promieniowania 

Umiarkowane ISO 7730 

DeltaLog10BASIC Prog.C 

ta: Temperatura powietrza 

RH-t: Wilgotność-temperatura 

Va-t: Prędkość powietrza - 

temperatura 

Lux: Oświetlenie 

cd/m2: Luminancja 

µW/m2: Irradiance 

W/m2:  Promieniowanie 

µmol/m2s: PAR 

CO2:  Stężenie dwutlenku węgla 

(ppm) 

CO:  Stężenie tlenku węgla (ppm) 

 

Ogólnego 

stosowania 
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12.1  Sondy dla programu operacyjnego A - analiza mikroklimatu 

TP3207 Sonda temperatury termometru suchego. 

TP3275 Sonda termometru kulistego 150mm. (zamiast TP3276) 

TP3276 Sonda termometru kulistego 50mm. (zamiast TP3275) 

AP3203 Sonda termoanemometryczna dookólna (0…+80 °C). 

AP3203F Sonda termoanemometryczna dookólna (-30…+30 °C). 

HP3201 Sonda termometru wilgotnego z naturalną wentylacją. 

HP3217R Zintegrowana sonda wilgotności względnej i temperatury. 

HP3217DM Sonda dwuczujnikowa do pomiaru temperatury termometru mokrego i termometru 

suchego z wentylacją naturalną (zamiast: HP3201/TP3204S i TP3207). 

W poniższej tabeli każdy wiersz reprezentuje możliwą kombinację sond, która pozwala na 

obliczenie powiązanych wskaźników. 
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DELTALOG 10 Basic 

tr: Średnia temperatura promieniowania 

• •  •     

•  • •     

 •  •   •  

  • •   •  

 •  •  •   

  • •  •   

PMV: Przewidywana średnia ocena 

PPD: Procent niezadowolonych 

• •  •  •   

•  • •  •   

 •  •  • •  

  • •  • •  

 •  •  •   

  • •  •   

DR: Ryzyko przeciągu 

•   •     

   •   •  

   •  •   
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DELTALOG 10 – Środowisko gorące 

WBGT Indoor: Temperatura mokrego termometru kulistego 

 •   •    

 •      • 

  •  •    

  •     • 

WBGT Outdoor: Temperatura mokrego termometru kulistego w obecności 

promieniowania słonecznego 

• •   •    

• •      • 

•  •  •    

•  •     • 

 •     •  

  •    •  

 •   • •   

 •    •  • 

  •  • •   

  •   •  • 

SWp: Szybkość pocenia się 

Ep: Przewidywany przepływ ciepła wyparowanego 

• •  •  •   

•  • •  •   

 •  •  • •  

  • •  • •  

 •  •  •   

  • •  •   

PHS 

Tre: Przewidywana temperatura w odbycie 

Water loss: Utrata wody 

Dlim tre: Maksymalny czas ekspozycji na akumulację cieplną 

Dlimloss50: Maksymalny czas ekspozycji na utratę wody, standardowa 

osoba 

Dlimloss95: Maksymalny czas ekspozycji na utratę wody, 95% populacji 

pracującej 

• •  •  •   

•  • •  •   

 •  •  • •  

  • •  • •  

 •  •  •   

  • •  •   
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DELTALOG 10  – Środowisko zimne 

IREQ: Wymagana izolacja 

DLE: Limit czasu ekspozycji 

RT: Wymagany czas powrotu 

WCI: Wskaźnik zimna wiatru 

• •  •  •   

•  • •  •   

 •  •  • •  

  • •  • •  

 •  •  •   

   •  •   

•   •     

   •   •  

 
 

12.2  Sondy dla programu operacyjnego B - analiza dyskomfortu 
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DELTALOG 10 – Analiza dyskomfortu 

PDv: Procent niezadowolonych z pionowej różnicy temperatur (głowa - kostki) • •   

PDf: Procent niezadowolonych z temperatury przy podłodze 
 •   

  •  

PD: Procent niezadowolonych z asymetrii promieniowania    • 
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13.  KODY ZAMÓWIENIOWE 

HD32.1  Wielofunkcyjny rejestrator danych do pomiaru mikroklimatu w środowiskach 

umiarkowanych, gorących, bardzo gorących i zimnych oraz pomiaru 

wielkości fizycznych. Posiada 8 wejść do podłączenia zewnętrznych sond 

wyposażonych w moduł SICRAM oraz podświetlany wyświetlacz graficzny. 

Urządzenie jest w stanie zarządzać trzema programami operacyjnymi 

(program A – Analiza mikroklimatu, program B – Analiza dyskomfortu, 

program C – Pomiar wielkości fizycznych). Pojemność pamięci do 650 000 

pojedynczych pomiarów. Funkcje: CLOCK, HOLD, RELATIVE, 

MINIMUM, MAXIMUM, MEAN MEASUREMENT. Jednoczesne 

wyświetlanie pomiarów na ośmiu wejściach. Wyjście na PC typu RS232C 

lub USB. Zasilanie: 4 baterie alkaliczne typu C, czas pracy około 200 godzin 

(zależy od rodzaju i ilości podłączonych sond), gniazdo 12Vdc do 

podłączania zasilacza sieciowego. 

Uwzględniono programy operacyjne A (Analiza mikroklimatu dla 

środowisk umiarkowanych), B (Analiza dyskomfortu) i C (Pomiar 

wielkości fizycznych). 

Oprogramowanie DeltaLog10 do pobrania ze strony www. 

W zestawie: 4 baterie alkaliczne typu C, instrukcja obsługi. Futerał, sondy 

i kable należy zamawiać osobno. 

 

Akcesoria:  

9CPRS232 Kabel komunikacyjny RS232C ze złączem 9-pionywm typu D 

(żeńskim/męskim)  

CP22 Kabel komunikacyjny USB 2.0, ze złączami typu A - B. 

BAG32 Walizka transportowa wykonana z mocnego aluminium na przyrząd HD32.1, 

sondy i jego wyposażenie. 

SWD10 Zasilacz stabilizowany 100-240Vac/12Vdc-1A. 

VTRAP32 Statyw wyposażony w głowicę z 6 wejściami i 5 uchwytami do sondy (kod 

HD3218K). 

HD3218K Uchwyt dla dodatkowej sondy. 

AM32 Dwa zaciski na dwie kolejne sondy. 

AQC 200 cc wody destylowanej. 
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13.1 SONDY POMIAROWE DO PROGRAMU OPERACYJNEGO A I B 

 A: ANALIZA MIKROKLIMATU 

 B: ANALIZA DYSKOMFORTU 

 

TP3207  Sonda temperatury z czujnikiem Pt100. Średnica sondy 14mm, długość 140mm. 

Długość kabla 2 metry. Sonda wyposażona jest w moduł SICRAM. W połączeniu 

z innymi sondami służy do obliczania wskaźników: IREQ, WCI, DLE, RT, 

PMV, PPD, WBGT, PHS. Służy do obliczania średniej temperatury 

promieniowania. 

TP3275 Sonda temperatury kulista (typu poczerniona kula) z czujnikiem Pt100 o średnicy 

kuli 150mm. Średnica uchwytu sondy 14mm, długość 110mm. Długość kabla 

2 metry. Sonda wyposażona jest w moduł SICRAM. W połączeniu z innymi 

sondami służy do pomiaru średniej temperatury promieniowania, WBGT. 

TP3276 Sonda temperatury kulista (typu poczerniona kula) z czujnikiem Pt100 o średnicy 

kuli 50mm. Średnica uchwytu sondy 8mm, długość 110mm. Długość kabla 

2 metry. Sonda wyposażona jest w moduł SICRAM. W połączeniu z innymi 

sondami służy do pomiaru średniej temperatury promieniowania, WBGT. 

TP3227K Sonda temperatury składająca się z 2 niezależnych sond temperatury z czujnikami 

Pt100. Średnica uchwytu sondy 14mm, długość 500mm. Długość kabla 2 metry. 

Sonda wyposażona jest podwójny moduł SICRAM i uchwyt teleskopowy 

14mm, długość 450mm (TP3227.2). W połączeniu z innymi sondami służy do 

pomiaru miejscowego dyskomfortu spowodowanego pionowym gradientem 

temperatury. Może być używany do badania obiektów stojących lub 

siedzących. Wysokość sondy można regulować. 

TP3227PC Sonda temperatury składa się z 2 niezależnych sond temperatury z czujnikami 

Pt100, jedna do pomiaru temperatury na poziomie podłogi (70mm, wysokość 

30mm), drugiej do pomiaru temperatury na wysokości kostki (3mm, wysokość 

100mm). Długość kabla 2 metry. Sonda wyposażona jest podwójny moduł 

SICRAM. W połączeniu z innymi sondami służy do pomiaru miejscowego 

dyskomfortu spowodowanego pionowym gradientem termicznym. 

TP3207P Sonda temperatury z czujnikiem Pt100 do pomiaru temperatury podłogi (70mm, 

wysokość 30mm). Długość kabla 2 metry. Sonda wyposażona jest w moduł 

SICRAM. W połączeniu z innymi sondami służy do oceny osób 

niezadowolonych z powodu asymetrii promieniowania. 

TP3207TR Sonda do pomiaru temperatury promieniowania. Uchwyt sondy 16mm, długość 

250mm. Długość kabla 2 metry. Sonda wyposażona jest w moduł SICRAM. 

W połączeniu z innymi sondami służy do oceny osób niezadowolonych 

z powodu asymetrii promieniowania. 

AP3203 Sonda termoanemometryczna (dookólna). Zakres pomiarowy: prędkość powietrza 

0,02…5m/s, temperatura 0…+80°C. Uchwyt sondy 8mm, długość 230mm. 

Długość kabla 2 metry. Sonda wyposażona jest w moduł SICRAM. W połączeniu 

z innymi sondami służy do obliczania następujących indeksów: IREQ, WCI, 

DLE, RT, PMV, PPD, SR. Używana do obliczania średniej temperatury 

promieniowania. 

AP3203F Sonda termoanemometryczna (dookólna). Zakres pomiarowy: prędkość powietrza 

0,02…5m/s, temperatura -30…+30°C. Uchwyt sondy 8mm, długość 230mm. 
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Długość kabla 2 metry. Sonda wyposażona jest w moduł SICRAM. W połączeniu 

z innymi sondami służy do obliczania następujących indeksów: IREQ, WCI, 

DLE, RT, PMV, PPD, SR. Używana do obliczania średniej temperatury 

promieniowania. 

HP3201 Sonda termometru mokrego z naturalną wentylacją z czujnikiem Pt100. Uchwyt 

sondy 14mm, długość 110mm. Długość kabla 2 metry. Sonda wyposażona jest 

w moduł SICRAM, zapasowy knot bawełniany oraz pojemnik 50cm3 na wodę 

destylowaną. W połączeniu z innymi sondami służy do pomiaru WBGT. 

HP3217R Zintegrowana sonda wilgotności względnej i temperatury wyposażona 

w pojemnościowy czujnik wilgotności względnej oraz czujnik temperatury Pt100. 

Uchwyt sondy 14mm, długość 110mm. Długość kabla 2 metry. Sonda 

wyposażona jest w moduł SICRAM. W połączeniu z innymi sondami służy do 

obliczania następujących indeksów: IREQ, WCI, DLE, RT, PMV, PPD, SR. 

HP3217DM Podwójna sonda z termometrem mokrym z naturalną wentylacją oraz 

z czujnikiem temperatury (termometr suchy). Uchwyt sondy 14mm, długość 

110mm. Długość kabla 2 metry. Sonda wyposażona jest w moduł SICRAM, 

zapasowy knot bawełniany oraz pojemnik 50 cm3 na wodę destylowaną. 

TP3204S Sonda z termometrem mokrym z naturalną wentylacją do długotrwałych 

pomiarów. Czujnik Pt100. Uchwyt sondy 14mm. Długość kabla 2 metry. Sonda 

wyposażona jest w moduł SICRAM, pojemnik 500 cm3 na wodę destylowaną 

oraz dwoma zapasowymi knotami bawełnianymi. W połączeniu z innymi sondami 

służy do pomiaru: WBGT. 

 

13.2  SONDY POMIAROWE DO PROGRAMU OPERACYJNEGO C: POMIAR WIELKOŚCI FIZYCZNYCH 

 

13.2.1  Sondy temperatury z modułem SICRAM 

TP472I Sonda zanurzeniowa z czujnikiem Pt100. Średnica sondy 3mm, długość 300mm. 

Długość kabla 2 metry. 

TP472I.O  Sonda zanurzeniowa z czujnikiem Pt100. Średnica sondy 3mm, długość 230mm. 

Długość kabla 2 metry. 

TP473P.I  Sonda penetracyjna z czujnikiem Pt100. Średnica sondy 4mm, długość 150mm. 

Długość kabla 2 metry. 

TP473P.O  Sonda penetracyjna z czujnikiem Pt100. Średnica sondy 4mm, długość 150mm. 

Długość kabla 2 metry. 

TP474C.O  Sonda przylgowa z czujnikiem Pt100. Średnica sondy 4mm, średnica przylgi 

5mm, długość 230mm. Długość kabla 2 metry. 

TP475A.O  Sonda temperatury powietrza z czujnikiem Pt100. Średnica sondy 4mm, długość 

230mm. Długość kabla 2 metry. 

TP472I.5 Sonda penetracyjna z czujnikiem Pt100. Średnica sondy 6mm, długość 500mm. 

Długość kabla 2 metry. 

TP472I.10 Sonda penetracyjna z czujnikiem Pt100. Średnica sondy 6mm, długość 1000mm. 

Długość kabla 2 metry. 
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13.2.2  Zintegrowane sondy do pomiaru wilgotności i temperatury z modułem SICRAM 

HP472ACR  Zintegrowana sonda wilgotności względnej i temperatury, wymiary 26x170mm. 

Długość kabla 2 metry. 

HP473ACR  Zintegrowana sonda wilgotności względnej i temperatury, wymiary rękojeści 

26x130mm oraz wymiar sondy 14x120mm. Długość kabla 2 metry. 

HP474ACR  Zintegrowana sonda wilgotności względnej i temperatury, wymiary rękojeści 

26x130mm oraz wymiar sondy 14x215mm. Długość kabla 2 metry. 

HP475ACR  Zintegrowana sonda wilgotności względnej i temperatury, wymiary rękojeści 

26x110mm, osłona ze stali nierdzewnej 12x560mm, końcówka 13,5x75mm. 

Długość kabla 2 metry. 

HP475AC1R Zintegrowana sonda wilgotności względnej i temperatury. Osłona ze stali 

nierdzewnej 14x480mm oraz filtr ze stali nierdzewnej 20m. Rękojeść 80mm. 

Długość kabla 2 metry. 

HP477DCR  Zintegrowana sonda wilgotności względnej i temperatury. Rękojeść 26x110mm, 

osłona ze stali nierdzewnej 18x4x520mm. Długość kabla 2 metry. 

HP478ACR Zintegrowana sonda wilgotności względnej i temperatury. Osłona ze stali 

nierdzewnej. Długość kabla 2 metry. 

13.2.3  Zintegrowane sondy prędkości powietrza i temperatury z modułem SICRAM 

SONDY TERMOANEMOMETRYCZNE 

AP471S1 Sonda teleskopowa (termoanemometryczna), zakres pomiarowy: 0,02…40m/s. 

Długość kabla 2 metry. 

AP471S2 Bezkierunkowa sonda teleskopowa (termoanemometryczna), zakres pomiarowy: 

0,02…5m/s. Długość kabla 2 metry. 

AP471S3 Sonda teleskopowa (termoanemometryczna) z elastyczną końcówką pomiarową, 

zakres pomiarowy: 0,02…40m/s. Długość kabla 2 metry. 

AP471S4 Dookólna sonda teleskopowa (termoanemometryczna) z podstawą, zakres 

pomiarowy: 0,02…5m/s. Długość kabla 2 metry. 

SONDY ANEMOMETRYCZNE (WIATRACZKOWE) 

AP472 S1 Sonda anemometryczna z termoparą K o średnica głowicy 100mm. Zakres 

pomiarowy 0,6 do 25m/s; temperatura od -25 do 80°C. Długość kabla 2 metry. 

AP472 S2 Sonda anemometryczna o średnica głowicy 60mm. Zakres pomiarowy 0,5 do 

20m/s. Długość kabla 2 metry. 

 

13.2.4  Sondy fotometryczne/radiometryczne z modułem SICRAM 

LP471PHOT Sonda fotometryczna do pomiaru natężenia oświetlenia w komplecie z modułem 

SICRAM, odpowiedź spektralna zgodna ze standardową krzywą fotopową, 

dyfuzor do korekcji cosinusa. Zakres pomiarowy: 0,1…200x103lux. 

LP471LUM2 Sonda fotometryczna do pomiaru luminancji w komplecie z modułem SICRAM, 

odpowiedź spektralna zgodna ze standardową krzywą fotopową, kąt widzenia 2°. 

Zakres pomiarowy: 0,1…2000x103cd/m2. 
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LP471PAR Kwantowa sonda radiometryczna do pomiaru przepływu fotonów w całym 

zakresie chlorofilu PAR (promieniowanie fotosyntetycznie czynne 400…700nm) 

wraz z SICRAM, pomiar w µmol/m2s, dyfuzor do korekcji cosinusa. Zakres 

pomiarowy: 0,01…10x103µmol/m2s. 

LP471RAD Sonda radiometryczna do pomiaru promieniowania w zakresie widmowym 

400…1050nm wraz z modułem SICRAM, dyfuzor do korekcji cosinusa. Zakres 

pomiarowy: 0,1x103…2000W/m2.  

LP471UVA Sonda radiometryczna do pomiaru promieniowania z modułem SICRAM, 

w zakresie 315…400nm, szczyt 360nm, zakres spektralny UVA, kwarcowy 

dyfuzor do korekcji cosinusa. Zakres pomiarowy: 1x103…2000W/m2. 

LP471UVB Sonda radiometryczna do pomiaru promieniowania z modułem SICRAM, 

w zakresie 280…315nm, szczyt 305nm, zakres spektralny UVB, kwarcowy 

dyfuzor do korekcji cosinusa. Zakres pomiarowy: 1x103…2000W/m2. 

LP471UVC Sonda radiometryczna do pomiaru promieniowania z modułem SICRAM, 

w zakresie 220…280nm, szczyt 260nm, zakres spektralny UVC, kwarcowy 

dyfuzor do korekcji cosinusa. Zakres pomiarowy: 1x103…2000W/m2. 

LP471UVBC Sonda radiometryczna do pomiaru natężenia napromienienia w zakresie 

spektralnym UVB 210…355nm, szczyt 265nm, w komplecie z modułem 

SICRAM, kwarcowym dyfuzorem do korekcji cosinusa. Zakres pomiarowy: 

1x103…2000W/m2. 

LP471BLUE Sonda radiometryczna do pomiaru natężenia napromienienia efektywnego 

w paśmie spektralnym światła niebieskiego, w komplecie z modułem SICRAM. 

Zakres widmowy 380…550nm, dyfuzor do korekcji cosinusa. Zakres 

pomiarowy: 1x103…2000W/m2. 

LP32F/R Uchwyt do montażu sond fotometryczno-radiometrycznych LP471… 

 

13.2.5  Sondy do pomiaru dwutlenku węgla CO2 wraz z modułem SICRAM 

HD320B2 Sonda do pomiaru dwutlenku węgla CO2 w komplecie z modułem 

SICRAM oraz z podwójnym źródłem podczerwieni. Zakres pomiarowy: 

0…5000ppm. Długość kabla 2m. 

HD37.37  Zestaw przewodów łączących przyrząd i butlę z azotem do kalibracji CO2. 

 

13.2.6  Sondy do pomiaru tlenku węgla CO wraz z modułem SICRAM 

HD320A2 Sonda do pomiaru tlenku węgla CO w komplecie z modułem SICRAM, 

z czujnikiem elektrochemicznym wyposażonym w dwie elektrody. Zakres 

pomiarowy: 0…5000ppm. Długość kabla 2m. 

HD320AS2 Uchwyt magnetyczny do montażu sondy HD320A2 do obudowy sondy 

HD320B2. 

HD37.36 Zestaw przewodów łączących przyrząd i butlę z azotem do kalibracji CO. 
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