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Meteorologiczne przetworniki wilgotności i temperatury HD9008TRR 
i HD9009TRR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uwaga: zawsze kalibruj najpierw punkt 75%RH.

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

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

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

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

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

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

Sposób zamawiania
HD9008TRR: Przetwornik wilgotności względnej i temperatury z wyjściami 

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

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

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

z uchwytem montażowym
HD75: Roztwór soli nasyconej 75% R.H. z adapterem M24x1,5
HD33: Roztwór soli nasyconej 33% R.H. z adapterem  M24x1,5
HD9008.21.1: Uchwyt montażowy do pionowego montażu przetwornika na 

ścianie w odległości 250mm od ściany, otwór montażowy 
∅26mm.

HD9008.21.2: Uchwyt montażowy do pionowego montażu przetwornika na 
ścianie w odległości 125mm od ściany, otwór montażowy 
∅26mm.

Wymiary

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

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

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

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

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

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

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

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

Dane techniczne
HD9008TR HD9009TR

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

W
ilg

ot
no

ść

Zakres pomiarowy 0...100%RH

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

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

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

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

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

Te
m

pe
ra

tu
ra

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

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

60s z filtrem
5s bez filtra

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

-40°C=0.00VDC
+80°C=1.00VDC (*)

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

Max średnica przewodu ∅5mm ∅5mm

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