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Przetworniki wilgotności względnej i temperatury z wymiennymi sondami 
z modułem SICRAM HD2817T...

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

dzie

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

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

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

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

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

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

Wersja przetwornika

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

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

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

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

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

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

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

Podłączenie przetwornika z komputerem PC za pomocą RS232C

1

6 7 8 9

2 3 4 5

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

ID=0 ID=1

EkranKonwerter
RS232C/RS485

Zakończenie linii Zakończenie linii

RS232C
1 2 3 4 5

6 7 8 9

Lmax=15m
Lmax=1200m RS485

RS232C

Ekran

+ +GND GND

+5Vdc+5Vdc

390Ω 390Ω

220Ω

390Ω

390Ω

220Ω

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

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

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

Blok zacisków podłączeniowych przetwornika

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

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

Wilgotność

Wilgotność względna 0...100%RH

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

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

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

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

Dokładność wielko-
ści mierzonych

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

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

Wilgotność względna 
(w pozostałym zakresie)

±(1,5+1,5% wartości mierzo-
nej)%RH

Dokładność wielko-
ści obliczanych Patrz tabela

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

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

Wyjścia

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

Fizyczne wartości

Mierzone Temperatura, wilgotność 
względna

Obliczane

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

Wyjścia analogowe

Ilość wyjść 3

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

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

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

Idc=22mA
Vdc=11V

Wyjścia przekaźni-
kowe

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

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

Przyrząd

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

Średni pobór mocy 3W

Rejestracja

Pojemność pamięci 9000 próbek w 256 sesjach

Typ pamięci Pamięć z nadpisywaniem 
najstarszych

Rejestrowane parametry

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

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

Zegar Typ Zegar czasu rzeczywistego 
podtrzymywany baterią

Dokładność ±1 min/miesiąc

Oprogramowanie DeltaLog12 dla systemów 
Windows®

Wyświetlacz Podświetlany graficzny LCD 128x64 pixeli

Warunki pracy 
elektroniki

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

Obudowa

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

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

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

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

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

10 30 50 70 90 100

Te
mp

er
atu

ra
 

(°C
)

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

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

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

10 30 50 70 90 100

Te
mp

er
atu

ra
 

(°C
)

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

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

100 9.37 10.2 11.3 12.3 13.2 13.5

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

10 30 50 70 90 100

Te
mp

er
atu

ra
 

(°C
)

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

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

100 12.5 23.2 46.2 136.0 --- ---

Wymiary

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

Ø14mm

13

Wersja HD2817TO.Dx z sondą kanałową S.TO.

Sposób zamawiania
HD2817 .D /

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

Wyjścia przekaź-
nikowe

– Bez wyjść przekaźnikowych (bez oznaczenia)
R Wyjścia przekaźnikowe

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

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

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

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

ściami regulacyjnymi (przekaźnikowymi) i jednym wyjściem 
alarmowym.

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

ściami regulacyjnymi (przekaźnikowymi) i jednym wyjściem 
alarmowym.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

peratura pracy: -40...120°C.
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