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Sondy do pomiaru sprężonego powietrza HP480, T480.1, S.TC2.480.2, HP481, T481.2, 
S.TC2.481.2

 � Zakres pomiarowy wilgotności: 0...100%RH
 � Zakres pomiarowy temperatury: -40...60°C
 � Zakres pomiarowy punktu rosy: -40...60°C
 � Dokładność: od ±1.5%/±0.25°C/±0.5°C DP
 � Ciśnienie pracy sondy max 16bar (-1...8bar)
 � Stopień ochrony: IP65

Opis
Sondy z serii HP480, HP481, T480.1, T481.2, .TC2.480.2 i S.TC2.481.2 
przeznaczone są do pomiaru wilgotności względnej, temperatury i punktu 
rosy w systemach sprężonego powietrza. Sprężone powietrze w proce-
sach produkcyjnych jest używane do różnych celów, wiele z nich wymaga 
sprężonego powietrza o niskim poziomie wilgoci, aby to zapewnić trze-
ba znać temperaturę punktu rosy (DP) pary wodnej krążącej w systemie 
sprężonego powietrza. Sondy z serii HP481, T481.2 i S.TC2.481.2 są 
zaprojektowane do pomiaru wilgotności względnej i temperatury sprężo-
nego powietrza. 

Wykorzystanie pomiaru temperatury punktu rosy w celu ograniczenia wil-
gotności w sprężonym powietrzu systemów dystrybucji ma wiele zalet: 

• Zapobiega korozji metalowych rur; w zimnych obszarach
• Zapobiega tworzeniu się wewnątrz rur lodu prowadzącego do utrudnia-

nia przepływu powietrza
• Zapobiega rozwojowi bakterii w instalacjach medycznych
• Obniża koszty utrzymania pneumatycznych instalacji, zapewniając 

właściwe smarowanie części
• Poprawia jakość produktów wchodzących w kontakt z powietrzem, na 

przykład w procesie suszenia granulatu.

Sondy mogą być instalowane w dowolnej pozycji. Połączenie ze sprężo-
nym powietrzem może być wykonywane za pomocą złącza z gwintem lub 
z szybko złączki. Szybko złączka pozwala na szybki montaż i demontaż 
sondy bez zatrzymywania systemu. Sondy są dostarczane z 3 trzema 
standardowymi szykozłączkami z gwintem G1/4” wg standardów: wło-
skiego, niemieckiego i amerykańskiego. 

Sondy HP481, T481.2 i S.TC2.481.2 to zintegrowane sondy wilgotności 
względnej i temperatury przeznaczone do instalacji bezpośrednio w ru-
rociągu. Sondy można stosować zarówno w rurach ciśnieniowych jak 
i w przewodach, w których wymagana jest próżnia. Sondy wyposażone 
są w gwint G1/4” i mogą być instalowane w dowolnej pozycji. Sondy wy-
posażone są w stalowy filtr spiekany.

Sondy do pomiaru punktu rosy sprężonego powietrza wyposażone są 
w filtr wykonany ze spieku stali, komora pomiarowa i zawór regulacyjny 
przepływu powietrza wykonane są ze stali nierdzewnej. Sondy do pomia-
ru temperatury punkty rosy sprężonego powietrza spełniają wymagania 
klasy 3 zgodnie ze normą ISO8573-1.

Specyfikacja techniczna
Wilgotność względna
Czujnik Czujnik pojemnościowy
Zakres pomiarowy 0…100%RH
Dokładność
(@T=15...35°C) ±1.5% (0…90%RH), ±2% w pozostałym zakresie

Dokładność
(@T=-40...60°C) ±(1.5% + 1.5% mierzonej wartości)%RH

Stabilność <1%RH/rok (długoterminowa)
Temperatura
Czujnik Pt100
Zakres pomiarowy -40...60°C
Dokładność ±0.25°C
Punkt rosy 

Czujnik Parametr obliczany na podstawie mierzonej temperatury 
i wilgotności względnej.

Zakres pomiarowy -40...60°C DP
Dokładność DP Patrz wykresy

Pozostałe dane
Regulacja przepływu 
powietrza Od 0.2 do 3l/min (tylko HP480, T480.2 i S.TC2.480.2)

Długość przewodu 2m
Filtr Siatkowy 15µm ze stali AISI 316
Materiał celi Stal nierdzewna AISI 304
Temperatura pracy -40...80°C
Mac ciśnienie pracy 
sondy

HP480, T480.2 i S.TC2.480.2: 16 bar 
HP481, T481.2 i S.TC2.481.2: -1...8bar

Stopień ochrony IP65

Dokładność punktu rosy dla sond HP480, T480.2 i S.TC2.480.2
 ≤ ± 0.5°C DP

 ≤ ± 1°C DP

 ≤ ± 2°C DP
 ≤ ± 3°C DP

 ≤ ± 5°C DP

Dokładność punktu rosy dla sond HP481, T481.2 i S.TC2.481.2
 ≤ ± 1°C DP

 ≤ ± 2°C DP

 ≤ ± 3°C DP
 ≤ ± 4°C DP

 ≤ ± 5°C DP
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1. Szybko złączka do połączenia ze sprężonym powietrzem.
2. Gwint wewnętrzny G1/4” do połączenia celi pomiarowej ze sprężo-

nym powietrzem bez używania szybkozłącza.
3. Cela pomiarowa.
4. Gwint G1/2” do połączenia z celą pomiarową lub bezpośrednio do 

sprężonego powietrza.
5. Zawór regulacji przepływu powietrza.
6. Śruba do ustawienia przepływu powietrza.
7. Wypływ powietrza.
8. Moduł SICRAM (tylko dla HP480 i HP481).
9. Moduł SICRAM2 (tylko dla S.TC2.480.2 i S.TC2.481.2).
10. Kabel (tylko T480.1 i T481.12).

Instalacja
Sonda może być połączona ze sprężonym powietrzem na trzy sposoby:
A. Przy użyciu celi pomiarowej ze szybko złączką,
B.  Przy użyciu celi pomiarowej z gwintem wewnętrznym G1/4”,
C.  Bezpośrednio (bez celi pomiarowej) z gwintem G1/2”.

Połączenie za pomocą celi pomiarowej i szybko złączki.

Do połączenia za pomocą szybko złączki, możesz użyć jednego z dostar-
czanych złącz z gwintem G1/4”.

Połączenie za pomocą celi pomiarowej z gwintem G1/4”.

W celu połączenia za pomocą załącza gwintowego, przyłącze musi po-
siadać zewnętrzny gwint G1/4”. Połączenie musi być hermetyczne. Insta-
lując lub demontując sondę trzeba rozszczelnić system.

Połączenie bezpośrednie (bez celi pomiarowej) za pomocą gwintu.

Do bezpośredniego montażu sondy należy użyć przyłącza z gwintem we-
wnętrznym G1/2”. Połączenie musi być hermetyczne. Instalując lub de-
montując sondę trzeba rozhermetyzować system. Upewnij się, że sonda 
nie utrudnia normalnego przepływu powietrza w rurociągu. Okresowo na-
leży sprawdzać czystość filtru spiekanego sondy, aby zapewnić optymal-
ną odpowiedź sondy. Filtr może być myty detergentem, który nie pozo-
stawia żadnych śladów. 

Wymiary sond bez celi pomiarowej HP481, T481.2 i S.TC2.481.2

54100

∅28

∅
14

G1/2” Hex 24

Wymiary sond z celą pomiarową ale bez szybko złączki HP480, 
T480.2 i S.TC2.480.2

Wymiary sond z celą pomiarową i z szybkozłączką HP480, T480.2 
i S.TC2.480.2

Hex 24
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Sposób zamawiania
HP480: Wymienna sonda do pomiaru punktu rosy sprężonego powietrza 

wyposażona w moduł SICRAM. Kabel podłączeniowy 2m. Sonda 
wyposażona jest w filtr spiekany 15μm ze stali nierdzewnej AISI 
316, celę pomiarową, zawór regulacji przepływu i trzy szybko 
złączki z gwintem G1/4” (standard: włoski, niemiecki i amerykań-
ski). Przeznaczona do przenośnych przyrządów z serii HD2101.1, 
HD2101.2 i HD2301.0.

HP481: Wymienna sonda do pomiaru temperatury i wilgotności względnej 
sprężonego powietrza wyposażona w moduł SICRAM. Kabel podłą-
czeniowy 2m. Sonda wyposażona jest w filtr spiekany 15μm ze stali 
nierdzewnej AISI 316, gwint G1/2”. Przeznaczona do przenośnych 
przyrządów z serii HD2101.1, HD2101.2 i HD2301.0

T480.1: Wymienna sonda do pomiaru punktu rosy sprężonego powietrza 
połączona bezpośrednio z przyrządem. Kabel połączeniowy 2m. 
Sonda wyposażona jest w filtr spiekany 15μm ze stali nierdzewnej 
AISI 316, celę pomiarową, zawór regulacji przepływu i trzy szybko 
złączki z gwintem G1/4” (standard: włoski, niemiecki i amerykański). 
Przeznaczona do przyrządów z serii HD4877T… i HD4977T….

T481.1: Wymienna sonda do pomiaru temperatury i wilgotności względnej 
sprężonego powietrza połączona bezpośrednio z przyrządem. 
Kabel połączeniowy 2m. Sonda wyposażona jest w filtr spiekany 
15μm ze stali nierdzewnej AISI 316, gwintem G1/2”. Przeznaczona 
do przyrządów z serii HD4877T… i HD4977T….

S.TC2.480.2: Wymienna sonda do pomiaru punktu rosy sprężonego powietrza 
wyposażona w moduł  SICRAM2. Kabel podłączeniowy 2m. Sonda 
wyposażona jest w filtr spiekany 15μm ze stali nierdzewnej AISI 
316, celę pomiarową, zawór regulacji przepływu i trzy szybko 
złączki z gwintem 1/4” (standard: włoski, niemiecki i amerykański). 
Przeznaczona do przenośnych przyrządów z serii HD2717T… 
i HD2817T…

S.TC2.481.2: Wymienna sonda do pomiaru temperatury i wilgotności względnej 
sprężonego powietrza wyposażona w moduł SICRAM2. Kabel 
podłączeniowy 2m. Sonda wyposażona jest w filtr spiekany 15μm 
ze stali nierdzewnej AISI 316, gwint G1/2”. Przeznaczona do prze-
nośnych przyrządów z serii HD2717T… i HD2817T….
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