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Rejestratory danych z Wi-Fi HD50 (dataloggery Web)

 � Pomiar: wilgotności, temperatury, ciśnienia atmosferycznego, 
dwutlenku węgla (CO2), oświetlenia, itp.

 � Interwał pomiaru (rejestracji): od 1 do 60min
 � Wbudowany serwer www (web)
 � Interfejs komunikacyjny: Wi-Fi i Ethernet
 � Zasilanie: 7...30V
 � Wyświetlacz: LCD (opcja)

Opis
Rejestratory danych serii HD50 wyposażone w interfejs Wi-Fi / Ethernet 
(RJ45) przeznaczone są do pomiaru, rejestracji i monitoringu wielu wiel-
kości fizycznych w różnych aplikacjach. Rejestratory umożliwiają pomiar 
i rejestrację m.in.:
• Temperatury
• Wilgotności względnej
• Ciśnienia atmosferycznego i różnicy ciśnień
• Oświetlenia
• Dwutlenku węgla (CO2)
• Zanieczyszczenia powietrza (cząstki stałe PM1.0, PM2.5, PM4.0 

i PM10)
• Sygnały analogowe 

Dzięki rejestratorom z serii HD50 można zbudować system do pomia-
ru i rejestracji różnych parametrów składający się z pojedynczych reje-
stratorów, który można rozbudować o praktycznie nieograniczoną ilość 
rejestratorów. Ustawienia rejestratora z serii HD50 można przeglądać 
w przeglądarce internetowej, ponieważ rejestrator posiada wbudowany 
serwer www. W niektórych przypadkach, gdy sieci pomiarowe są bar-
dzo rozbudowane, złożone lub podzielone na więcej niż 1 budynek, naj-
lepszym rozwiązaniem może być połączenie rejestratorów za pomocą 
różnych interfejsów: kabla Ethernetowego, WiFi i częstotliwości radiowej. 
Seria rejestratorów danych HD50 posiada możliwość integracji z takimi 
sieciami hybrydowymi.

Gdzie używać tych urządzeń?
Każde miejsce, w którym użytkownik jest zainteresowany wykonywaniem 
pomiarów „on linie” np.:
• Magazyny z towarami, które muszą być przechowywane w kontrolo-

wanych warunkach;
• Elektronika, którą należy przechowywać kontrolowanej wilgotności;
• Produkty farmaceutyczne lub leki wymagające kontroli temperatury;
• Budynki biurowe, w których komfort jest niezwykle ważny dla osób pra-

cujących;
• Przechowywanie zamrożonej żywności, dla której jest ważne, aby 

otrzymać informację, gdy temperatura wzrośnie zbyt wysoko;
• W przemyśle spożywczym, w którym stosuje się przepisy dotyczące 

monitorowania temperatury i rejestracji danych, aby móc dostarczyć te 
dane, gdy zażądają tego odpowiednie organy.

Istnieje wiele aplikacji, w których ważny jest pomiar i rejestracja wartości 
mierzonych.

Jakie zalety mają rejestratory danych z serii HD50?
• Łatwe w użyciu: można uzyskać bezpośredni dostęp za pośrednic-

twem przeglądarki internetowej. 
• Mogą być używane samodzielnie lub w sieci z setkami rejestratorów.
• Dedykowane oprogramowanie dla wszystkich rozwiązań: baza da-

nych na PC, baza danych na serwerze, baza danych w chmurze. 
• Współpraca z szerokim zakresem standardowych czujników (°C / RH 

/ LUX / Atm / CO2 / różnica ciśnień / PM).
• Możliwość obsługi praktycznie „dowolnych sygnałów”: uniwersalne 

wejścia pomiarowe umożliwiają integrację dowolnego przetwornika 
ze standardowym wyjściem napięciowym lub prądowym. 

• Opcjonalne dostępne jest oprogramowanie zgodne z CFR21 part11 
(rynek farmaceutyczny).

• Rejestratory mogą wysłać alarmy za pomocą e-mail, gdy wartość mie-
rzona przekroczy ustawione progi alarmowe.

Łączność
Rejestratory danych można podłączyć do sieci lokalnej za pośrednic-
twem interfejsu Wi-Fi lub Ethernet.
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Rejestracja
Interwał pomiaru i interwał rejestracji można ustawić niezależnie dla 
każdego rejestratora danych. Zapisana wartość jest średnią pomiarów 
uzyskanych w ustawionym interwale rejestracji. Zapisane dane są prze-
chowywane w pamięci wewnętrznej i mogą być wysyłane przez Internet 
(jeśli rejestrator danych jest podłączony do sieci lokalnej z połączeniem 
internetowym). Gdy pamięć rejestratora jest pełna, możne zostać wybra-
ne zatrzymanie zapisu lub kontynuowanie z nadpisywaniem najstarszych 
danych (rejestrowanie cykliczne). Możliwe jest rejestrowanie wszystkich 
dostępnych w rejestratorze wielkości lub, w celu zwiększenia pojemności 
pamięci, tylko wybranych wielkości.

Alarmy
Dla każdej wielkości mierzonej użytkownik może zdefiniować dwa progi 
alarmowe. Przekroczenie progu jest sygnalizowane akustycznie za po-
mocą wewnętrznego brzęczyka, wizualnie poprzez zapalenie odpowied-
niej diody LED alarmu na panelu przednim oraz zdalnie poprzez wysłanie 
wiadomości e-maila z alarmem. Dla każdej wielkości mierzonej można 
skonfigurować histerezę alarmu i opóźnienie wygenerowania alarmu.

Zintegrowany serwer internetowy (Web)
Dzięki zintegrowanemu serwerowi internetowemu można skonfigurować 
rejestrator danych oraz przeglądać pomiary w czasie rzeczywistym z do-
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wolnego komputera, tabletu lub smartfona. Muszą one być podłączone 
do tej samej sieci lokalnej co rejestrator danych, po prostu za pomocą 
przeglądarki internetowej poprzez wpisanie adres IP, bez konieczności 
instalowania specjalistycznego oprogramowania. Pomiary można zoba-
czyć w formie wykresu lub w tabeli.

Serwer WWW: tryb pomiarów (tryb monitora)

Serwer WWW: tryb wykresu wartości mierzonych

Chmura
Oprócz monitoringu i konfiguracji w czasie rzeczywistym za pośrednic-
twem zintegrowanego serwera internetowego, dane można również 
przeglądać za pośrednictwem interfejsu internetowego (za pomocą plat-
formy Cloud). Rejestrator danych może automatycznie wysyłać dane w 
regularnych odstępach czasu do serwera HTTP. Interwał wysyłania da-
nych można konfigurować.

Wiele urządzeń można podłączyć do tej samej sieci lokalnej, albo po-
przez Wi-Fi (przez router lub punkt dostępu Wi-Fi) lub przez Ethernet. 
Dane wszystkich urządzeń podłączonych do sieci mogą być gromadzone 
w tej samej bazie danych i mogą być przeglądane za pomocą usługi „Clo-
ud” lub mogą być pobierane przez e-mail lub FTP.

Oprogramowanie HD35AP-S
Oprogramowanie HD35AP-S dostarczane z rejestratorem umożliwia:
• Konfiguracja rejestratora i danych
• Wyświetlanie pomiarów w czasie rzeczywistym, zarówno w postaci wy-

kresów (graficznie), jak i liczbowo.
• Pobieranie danych

Oprogramowanie HD35AP-S służy do konfiguracji rejestratora i może 
być używane do prostej sieci. W przypadku bardziej rozbudowanych sieci 
należy użyć rejestratora HDServer1.

Oprogramowanie HDServer1
Oprogramowanie HDServer1 umożliwia pobieranie, przeglądanie i zapi-
sywanie do bazy danych pomiarów przesyłanych automatycznie przez 
rejestratory. W odróżnieniu od HD35AP-S obsługuje wiele jednoczesnych 
połączeń TCP / IP z wieloma HD50 i HD35APW (praca wielostanwisko-
wa). Funkcja skanera IP pozwala łatwo zidentyfikować i dodać wszystkie 
urządzenia dostępne w sieci. Oprogramowanie składa się z dwóch części
które działają niezależnie:

• Część serwerowa, która odbiera i wprowadza do bazy danych dane 
pochodzące z różnych urządzeń.

• Przeglądarka, wyświetla dane z bazy danych na monitorze komputera.

Opis funkcji przeglądarki:
1. Lista zapisanych wizualizacji
2. Pasek narzędzi.
3. Panele pomiarowe „Wizualizacji” wybrane z listy „Wizualizacji”
4. Lista wielkości mierzonych wybrana z listy urządzeń
5. Lista urządzeń należących do wybranej wizualizacji.

Oprogramowanie można zainstalować na wielu komputerach. Część ser-
wera jest zwykle aktywna tylko na jednym komputerze, natomiast prze-
glądarka może być aktywna jednocześnie na kilku komputerach.
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Opcjonalne oprogramowanie HD35AP-CFR21
Oprócz funkcji podstawowego oprogramowania, oprogramowanie 
HD35AP-CFR21 umożliwia ochronę zarejestrowanych danych i konfigu-
racji zgodnie z FDA 21 CFR część 11. W szczególności:
• Identyfikowalność działań (ścieżka audytu) wykonywanych za pomo-

cą oprogramowania: którzy użytkownicy są podłączeni i jakie zmiany 
wprowadza się w konfiguracji rejestratora danych. 

• Zarządzanie dostępem użytkowników do konfiguracji rejestratora 
danych i przeglądania danych w bazie danych. Każdemu użytkowni-
kowi można przypisać inne hasło do korzystania z oprogramowania. 
Dostępne są trzy poziomy dostępu (administrator, superużytkownik 
i użytkownik standardowy). Dla każdego poziomu można zdefiniować 
dozwolone operacje.

Opcja HD35AP-CFR21 działa z tylko kluczem sprzętowym USB podłą-
czonym do komputera należącego do tej samej sieci lokalnej komputera, 
w którym zainstalowane jest oprogramowanie HD35AP-S.

Uwaga: jeśli używana jest opcja HD35AP-CFR21, zintegrowany serwer 
internetowy rejestratora danych pozwala tylko przeglądać pomiary, ale 
nie konfigurację rejestratora danych, ponieważ ustawień zmienionych 
przez serwer WWW nie można śledzić.

Dostępne konfiguracje rejestratorów z serii HD50…

Model

Wielkości mierzone Wejścia Opcjonalny wyświetlacz

Ilość złącz 
M12

Wbudowa-
ny czujnik

L G

NTC10k Pt100 RH Patm ∆P CO2 Lux Dedyko-
wany Graficzny

HD50 N/1 TC օ 1 օ օ
HD50 N/2 TC օ 2 օ օ
HD50 N/3 TC օ 3 օ օ
HD50 N TV օ օ օ օ

HD50 1N TC օ օ 1 օ օ
HD50 17P TC օ օ(*) 1 օ օ
HD50 1N TV օ օ օ օ օ

HD50 14bN TV օ օ օ օ օ օ
HD50 14bN TC օ օ օ 1 Patm օ օ
HD50 14b7P TC օ օ(*) օ 1 Patm օ օ
HD50 1NB… TV օ օ օ օ օ օ

HD50 14bNB… TV օ օ օ օ օ օ օ
HD501NI… TCV օ օ օ 1 T/Rօ օ օ

HD5014bNI… TCV օ օ օ օ 1 T/RH/Patm օ օ
HD501NB…I… TCV օ օ օ օ T/RH/CO2 օ օ

HD501N4r1ZTV օ օ օ օ օ օ
HD5014bNB…I…TCV օ օ օ օ օ 1 T/RH/CO2 

Patm
օ օ

HD50GH Przetworniki z wyjściem 0÷20mA, 4÷20mA, 0÷50mV, 0÷1V lub 0÷10V
Czujniki temperatury Pt100 / Pt1000
Termopary: K, J, T, N, E
Czujniki z wyjściem potencjometryczne

4 wejścia (listwa zaci-
skowa)

օ(**)

(*) Rozszerzony zakres temperatury pracy czujnika wilgotności względnej (-40… + 150°C). 
(**) Model z listwą zaciskową zawsze ma wyświetlacz graficzny (niedostępna wersja bez wyświetlacza).

1 = Wilgotność względna

4b = Ciśnienie atmosferyczne (barometryczne)

4r1 = Różnica ciśnień (±125 Pa)

N  =  Temperatura z czujnikiem NTC10k
(N/1 = 1 kanał, N/2 = 2 kanały, N/3 = 3 kanały)

7P  =  Temperatura z czujnikiem Pt100

B = Dwutlenek węgla(CO2), zakres niski (0…5,000ppm)
B2 = Dwutlenek węgla(CO2), zakres wysoki (0…10,000ppm)
I = Oświetlenie, zakres niski (0…20,000lux)
I2 = Oświetlenie, zakres wysoki  (0…200,000lux)

Aby wskazać sondę stałą lub sondę na przewodzie, stosuje się następu-
jące oznaczenia:
TC = Sonda na przewodzie (złącze M12)
TV = Sonda stała
TCV = Zabudowane czujniki + sonda fotometryczna na przewodzie

Rejestratory danych dostępne są również z wyświetlaczem standardo-
wym (opcja L (z wyjątkiem modelu HD50H)) lub graficznym (opcja G).

Wyświetlacz standardowy
(opcja L)

Wyświetlacz graficzny
(opcja L)

Diody LED na panelu przednim wskazują stan zasilania, połączenia 
z siecią lokalną LAN / WLAN i alarmy

http://acse.pl
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Sposób zamawiania
HD50

Wyświetlacz
– Bez wyświetlacza (niedostępne dla HD50H)
L Wyświetlacz standardowy (niedostępne dla HD50H)
G Wyświetlacz graficzny

Wielości mierzone

1 Wilgotność względna
4b Ciśnienie atmosferyczne (barometryczne)

4r1 Różnica ciśnień(±125 Pa)
N Temperatura czujnik NTC10k (N/1 = 1 kanał, N/2 = 2 kanały, N/3 = 3 kanały)
7P Temperatura czujnik Pt100
B Dwutlenek węgla (CO2): B=dolny zakres, B2=górny zakres
I Oświetlenie: I=dolny zakres, I2=górny zakres
– Standardowe czujniki pomiarowe (bez oznacznia)

Typ sondy

H Listwa zaciskowa do podłączenia standardowych czujników pomiarowych
TC Sonda na przewodzie
TV Sonda stała (wersja naścienna)

TCV Sonda stała + sonda oświetlenia na przewodzie

Specyfikacja techniczna
Interwał pomiaru 1, 2, 5, 10, 15, 30s / 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60min

Interwał rejestracji 1, 2, 5, 10, 15, 30s / 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60min
Pamięć wewnętrzna Zapis cykliczny lub zatrzymanie rejestracji, jeśli jest pełna. 

Liczba próbek, które można zapisać, zależy od liczby wartości wybra-
nych do rejestracji 

Min: 323 800 wartości / Max: 1 165 680 wartości.
Interfejs Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n) i Ethernet (złącze RJ45)
Protokół Własny TCP/IP, MODBUS TCP/IP, SMTP, FTP, HTTP, NIST

Ustawienia bezpieczeństwa Wi-Fi WEP64, WEP128, WAP, WAP2
Alarm Akustyczny za pomocą wewnętrznego brzęczyka, dioda LED na panelu 

przednim, wysyłanie wiadomości e-mail.
Zasilanie Zewnętrzne 7…30VDC (nie ma wbudowanej baterii)

Pobór prądu 40mA @ 24V / 80mA @ 12V
Wyświetlacz Opcjonalnie standardowy lub graficzny

Kontrolki LED Zasilanie, połączenie sieciowe (LAN / WLAN) i alarm
Temperatura i wilgotność pracy -20…+70 °C / < 100%RH (bez kondensacji)

Obudowa Materiał: poliwęglan
Wymiary: 130 x 90 x 40 mm (156 x 90 x 44 mm z kołnierzami 

Stopień ochrony: IP54 (z osłoną złącza RJ45)
Waga 300g

Montaż Wewnętrzny (ścienny)

Wymiary montażowe

http://acse.pl



