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DELTA OHM

Společnost GHM Messtechnik, založená v roce 2007, se dále rozvíjí. Po připojení italské 
společnosti Delta OHM v listopadu 2015, získala skupina zahrnující značky Greisinger, 
Honsberg, Martens a Imtron, významný evropský a mezinárodní charakter a nově může 
nabídnout aplikace s přístroji pro technologii měření životního prostředí.

Delta OHM (Padova / Itálie)

Díky akvizici společnosti Delta OHM, která sídlí v oblasti Padovy / Benátek, se již tak 
široká nabídka produktů GHM Messtechnik dále rozšířila o přístroje pro technologii 
měření životního prostředí. Ta nyní zahrnuje kompletní meteorologické stanice a jednot-
livé měřicí přístroje pro detekci a vyhodnocování světelného záření, rychlosti vzduchu, 
CO, CO2, akustiky a vibrací. Přístroje pro měření kvality vzduchu, rychlosti vzduchu a 
multifunkční měřicí přístroje - zapisovače dat pro měření indexu WBGT, analýzu mikrokli-
matu, životního prostředí a vody, jsou nyní také v nabídce. 
GHM Messtechnik nyní může nabídnout a pokrýt požadavky zcela nové skupiny zákazníků.  
Společnost Delta OHM byla založena v roce 1978. Se svými 60 zaměstnanci si vybu-
dovala vynikající mezinárodní pověst v oblasti vývoje a výroby elektronických měřicích 
přístrojů.
Společnost Delta OHM v současné době vyváží své produkty do více než 100 zemí 
světa, čímž nabízí mezinárodní platformu dalším pěti společnostem skupiny GHM Group, 
která již obchoduje prostřednictvím svých vlastních poboček v České republice, Dánsku, 
Jižní Africe, Rakousku a Nizozemí, stejně jako prostřednictvím svých distribučních part-
nerů v celé Evropě, v Severní a Jižní Americe, Asii a Africe, téměř po celém světě.
.
Akreditovaná kalibrační laboratoř Delta OHM (ACCREDIA LAT N°. 124) je certifi kována    
pro měření následujících fyzikálních veličin:
• teplota
• vlhkost
• tlak
• rychlost proudění vzduchu
• fotometrie / radiometrie
• akustika

Shrnutí

Skupina GHM Messtechnik Group vyvíjí a vyrábí své vysoce kvalitní výrobky v několika 
výrobních závodech (centrech excelence). S přibližně 270 zaměstnanci a více než 35 
vývojáři rozmístěnými v sedmi lokalitách - Erolzheim, Regenstauf, Remscheid, Barsbüttel, 
Owingen, Kassel a nyní Padova - je GHM Messtechnik schopna nabídnout kompletní 
portfolio výrobků pro nejširší škálu požadavků. Produkty Delta OHM bude i nadále do-
dávat oddělení mezinárodního prodeje Delta OHM Sales v italské Padově s budoucí
podporou distribuce ze strany distribučního a školícího centra zřízeného v Erolzheimu
v roce 2014.
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všeobecné informace

HD-3409-2 
Laboratorní měřicí přístroj pro měření rozpuštěného kyslíku

Všeobecně:
HD-3409-2 je laboratorní měřicí přístroj určený pro elektrochemická měření: rozpuš-
těného kyslíku a teploty. Měřená data mohou být ukládána (datový logger) a následně 
přenášena na PC nebo sériovou tiskárnu. Pomocí menu přístroje lze konfi gurovat para-
metry ukládání dat nebo jejich tisku. HD-3409-2 měří koncentraci rozpuštěného kyslíku 
v kapalinách (v mg/l), index nasycení (v %) a také teplotu. Díku internímu tlakovému 
senzoru v přístroji jsou prováděná měření automaticky kompenzována 
na barometrický tlak. 

Technické údaje:
Měřené veličiny: měření v mg/l O2, %O2, mbar, °C / °F
Přístroj

Rozměry: 55 x 120 x 220 mm (v x š x h)
Materiál: ABS, guma
Displej: 2 x 4½ místný + symboly, rozměr displeje: 52 x 42 mm

Provozní podmínky
Pracovní teplota: -5 ... + 50 °C
Skladovací teplota: -25 ... + 65 °C
 Relativní vlhkost: 0 ... 90 % r.v., nekondenzující
Krytí: IP66

Napájení
Baterie: 3 baterie 1,5 V typ AA
 Bateriový provoz: 100 hodin s alkalickou baterií 1.800 mAh
Zdroj (SWD-10): síťový zdroj 100-240 V AC / 12 V DC-1A

Ukládání měřených hodnot
Kapacita: 18.000 měřených hodnot složených ze čtyř parametrů mg/l 

O2, % O2, mbar, [°C nebo °F]
Připojení

 Sériové a USB 
rozhraní:

8-pólový Mini-DIN konektor, 1.1 – 2.0 galvanicky izolovaný

 Síťový zdroj
(SWD-10):

2-pólový konektor (plusový pól na středu) 12 V DC/1A

Měřicí připojení
 Připojení kyslíkových 
sond:

8-pólový konektor DIN45326

 Připojení teplotních 
snímačů s moduly 
SICRAM nebo TP47:

8-pólový konektor DIN45326

Měření koncentrace rozpuštěného kyslíku
Měřicí rozsah: 0,00 ... 90,00 mg/l
Rozlišení: 0,01 mg/l
Přesnost: ± 0,03 mg/l ± 1 číslice (0 ... 90 % r.v., 1.013 mbar, 20 ... 25 °C)

Měření indexu nasycení rozpuštěného kyslíku
Měřicí rozsah: 0,0 ... 600,0 %
Rozlišení: 0,1 %
Přesnost: ± 0,3 % ± 1 číslice (v rozsahu 0,0 ... 199,9 %)

± 1 % ± 1 číslice (v rozsahu 200,0 ... 600,0 %)
Automatická teplotní 
kompenzace:

0 ... 50 °C

Měření barometrického tlaku
Měřicí rozsah: 0,0 ... 1.100,0 mbar
Rozlišení: 0,1 mbar
Přesnost: ± 2 mbar ± 1 číslice mezi 18 ... 25 °C

Nastavení obsahu soli
Rozsah nastavení: 0,0 ... 70,0 g/l
Rozlišení: 0,1 g/l

Měření teploty integrovaným senzorem v kyslíkové elektrodě
Měřicí rozsah: 0,0 ... 45,0 °C
Rozlišení: 0,1 °C
Přesnost: ± 0,1 °C ± 1 digit

Rozsah dodávky: Přístroj HD-3409-2, kalibrátor HD9709/20 (pro polarografi cké 
sondy) nebo DO9709/21 (pro galvanické sondy), 3 x 1,5 V 
alaklické baterie, návod k obsluze a DeltaLog9.
Sondy pro měření rozpuštěného kyslíku, teplotní sní-
mače, standardní referenční roztoky, připojovací kabely, 
komunikační kabely musejí být objednány zvlášť.

Příslušenství:
DO9709-SS-0-0 
Kombinovaná polarografi cká sonda pro měření kyslíku a teploty, 
včetně dvou membrán, elektrolytu a nulového roztoku kyslíku, délka kabelu 2 m
DO9709-SS-1 
Galvanická sonda pro měření kyslíku a teploty, 
včetně dvou membrán, elektrolytu a nulového roztoku kyslíku, délka kabelu 2 m
DO9709-SS-1-5 
Galvanická sonda pro měření kyslíku a teploty, 
včetně dvou membrán, elektrolytu a nulového roztoku kyslíku, délka kabelu 5 m
HD2101-USB 
USB 2.0 připojovací kabel, konektor typ A – 8-pólový Mini-DIN konektor pro připojení   
na USB port PC
SWD-10 
Síťový zdroj, 100 – 240 V AC/12 V DC/1 A
HD-22-3 
Volně nastavitelný, fl exibilní laboratorní držák elektrod. Pro sondy s Ø 12 mm.
(viz obrázek)
HD-40-1 
Přenosná termotiskárna, 24 sloupců, sériový vstup, šířka papíru 57 mm, 
4x 1,2 V NiMH akumulátory, síťový zdroj SWD-10, návod k obsluze, 5 rolí termopapíru. 
Bez kabelu HD-2110-CSNM (volba)
HD-2110-CSNM   
Připojovací kabel, 8-pólový Mini-DIN konektor na 9-pólovou Sub-D zásuvku 
pro RS232C, pro připojení tiskárny k přístrojům s připojením Mini-DIN.

LABORATORNÍ MĚŘICÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ ROZPUŠTĚNÉHO KYSLÍKU

VÝHODY:

• primární zpracování dat vody

• všeobecné použití v chemických laboratořích

• laboratorní přístroj
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LABORATORNÍ MĚŘICÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ PH A MĚRNÉ VODIVOSTI

HD-3456-2  
Laboratorní měřicí přístroj pro měření pH a měrné vodivosti

Všeobecně:
HD-3456-2 je laboratorní měřicí přístroj určený pro elektrochemická měření: hodnoty pH, 
měrné vodivosti a teploty. Naměřená data mohou být ukládána (datový logger) a násled-
ně přenášena na PC nebo sériovou tiskárnu. Pomocí menu přístroje lze konfi gurovat
parametry ukládání dat nebo jejich tisku. HD-3406-2 měří pH, potenciál Redox (ORP) 
v mV, měrnou vodivost, odpor v kapalinách, celkový obsah rozpuštěných pevných látek 
(TDS) a salinitu v kombinaci se sondami měrné vodivosti a teploty. Pro měření teploty 
lze použít ponorné, zapichovací a povrchové snímače teploty se senzory Pt100 nebo 
Pt1000.

Technické údaje:
Měřené veličiny: měření pH, mV, χ, Ω, TDS, Sal, °C/°F
Přístroj

Rozměry: 55 x 120 x 220 mm (v x š x h)
Materiál: ABS, guma
Displej: 2 x 4½ místný + symboly, rozměr displeje: 52 x 42 mm

Provozní podmínky
Pracovní teplota: -5 ... +50 °C

Skladovací teplota: -25 ... +65 °C
 Relativní vlhkost: 0 ... 90 % r.v.., nekondenzující
Krytí: IP66

Napájení
Baterie: 3 baterie 1,5 V typ AA
 Bateriový provoz: 100 hodin s alkalickou baterií 1.800 mAh
Zdroj (SWD-10): síťový zdroj 100-240 V AC / 12 V DC-1A

Ukládání měřených hodnot
Kapacita: 20.000 hodnot 3 typů měření složených z [pH nebo mV], 

[χ nebo Ω nebo TDS nebo obsah soli] a teploty
Připojení

 Sériové a USB
rozhraní:

8-pólový Mini-DIN konektor, 1.1 – 2.0 galvanicky izolovaný

 Síťový zdroj
(SWD-10):

2-pólový konektor (plusový pól na středu) 12 V DC/1A

Připojení
Vstup pH / mV: BNC zásuvka
Vstup měr. vodivost: 8-pólový konektor DIN45326
 Vstup pro teplotní 
snímače:

8-pólový konektor DIN45326

Měření pH
Měřicí rozsah: -2,000 ... +19,999 pH
Rozlišení: 0,01 nebo 0,001 pH volitelné v menu
Přesnost: ±0,001 pH ±1 číslice

Automatická/manuální 
teplotní kompenzace:

-50 ... +150 °C

Měření mV hodnot
Měřicí rozsah: -1.999,9 ... +1.999,9 mV
Rozlišení: 0,1 mV
Přesnost: ± 0,1 mV ± 1 číslice

Automaticky rozpozna-
telné kalibrační roztoky 
pH (@25 °C):

1,679 pH – 2,000 pH – 4,000 pH – 4,008 pH – 4,010 pH – 
6,860 pH – 6,865 pH – 7,000 pH – 7,413 pH – 7,648 pH – 
9,180 pH – 9,210 pH – 10,010 pH

Měření měrné vodivosti
 Měřicí rozsah 
(SPT-01G) (Kcell=0,1):

0,00 ... 19,99 μS / cm, rozlišení 0,01 μS / cm

 Měřicí rozsah 
(SP-T06-01G) 
(Kcell=1):

0,0 ... 199,9 μS / cm, rozlišení 0,1 μS / cm
200 ... 1.999 μS / cm, rozlišení 1 μS / cm
2,00 ... 19,99 mS / cm, rozlišení 0,01 mS / cm
20,0 ... 199,9 mS / cm, rozlišení 0,1 mS / cm

 Přesnost 
(měrná vodivost):

± 0,5 % ± 1 číslice

Měření odporu, rozlišení
 Měřicí rozsah 
(Kcell=0,1):

až do 100 MΩcm, rozlišení (*)

 Měřicí rozsah 
(Kcell=1):

5,0 ... 199,9 Ω·cm, rozlišení 0,1 Ω·cm
200 ... 999 Ω·cm, rozlišení 1 Ω cm
1,00 k ... 19,99 kΩ·cm, rozlišení 0,01 kΩ·cm
20,0 k ... 99,9 kΩ·cm, rozlišení 0,1 kΩ·cm
100 k ... 999 kΩ·cm, rozlišení 1 kΩ·cm
1 ... 10 MΩ·cm, rozlišení 1 MΩ cm

Přesnost 
(specifi cký odpor):

± 0,5 % ± 1 číslice

Měření TDS (koefi cient χ/TDS=0,5)
 Měřicí rozsah 
(Kcell=0,1):

0,00 ... 19,99 mg / l 0,05 mg/l

 Měřicí rozsah 
(Kcell=1):

0,0 ... 199,9 mg / l 0,5 mg/l
200 ... 1,999 mg / l 1 mg/l
2,00 ... 19,99 g / l 0,01 g / l
20,0 ... 99,9 g / l 0,1 g / l

 Přesnost 
(TDS):

± 0,5 % ± 1 číslice

Měření salinity
Měřicí rozsah: 0,000 ... 1,999 g / l 1 mg/l

2,00 ... 19,99 g / l 10 mg/l
20,0 ... 199,9 g / l 0,1 g / l

Přesnost 
(salinita):

± 0,5 % ± 1 číslice

Automatická/manuální 
teplotní kompenzace:

0 ... 100 °C s αT volitelná od 0,00 ... 4,00 %/°C

Referenční teplota: 20 °C nebo 25 °C, volitelná v menu
Přepočítávací faktor χ/
TDS:

0,4 ... 0,8

Konstanta článku K 
(cm-1):

0,01 – 0,1 – 0,7 – 1,0 – 10,0

Automaticky rozpozna-
telné kalibrační roztoky 
(@25 °C):

1.413 μS / cm

Měření teploty
Rozlišení: 0,1 °C
Přesnost: ± 0,25 °C

Rozsah dodávky: Přístroj HD-3456-2, 3x 1,5 V alkalické baterie, návod k obslu-
ze a DeltaLog9 verze 2.0. 
pH/mV elektrody, elektrody měrné vodivosti, teplotní sní-
mače, standardní referenční roztoky, připojovací kabely,
komunikační kabely musejí být objednány zvlášť

(*) Měření specifi ckého odporu je založeno na převrácené hodnotě měření měrné vodi-
vosti.

Příslušenství:
GE100-BNC * 
pH-elektroda, měřicí rozsah: 0 ... 14 pH, 0 ... 80 °C

VÝHODY:

• primární zpracování dat vody

• všeobecné použití v chemických laboratořích

• čištění a změkčování vod

• vícekanálový měřicí přístroj
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všeobecné informace

HD-9609  
pH a mV simulátor

Všeobecně:
Simulátor HD-9609 je přenosný přístroj pro kontrolu a kalibraci pH a mV měřicích pří-
strojů. S jeho pomocí je možné provádět veškeré kontroly a kalibrace ručních měřicích 
přístrojů a taktéž i průmyslových zařízení. Simulátor je určen pro laboratoře, průmysl i 
terénní měření. Přes velké množství obsažených funkcí je přístroj velice snadno ovlada-
telný. Díky velkému dvojitému displeji a velkému množství symbolů funkcí může přístroj 
ovládat i neodborný personál.

Technické údaje:
Simulace pH: 0 ... 14 pH
Rozlišení pH: 0,1 pH
Přesnost pH 
(20 ... 25 °C):

0,002 pH

Simulace mV: ±1.999 mV
Rozlišení mV: 1 mV
Přesnost mV: ± 100 μV
Šum (0 ... 10 Hz): 1 μV špička/ špička
Simulace teplotní
kompenzace:

-20 ... +150 °C (-4 ... +302 °F)

Výstupní impedance: 100 kΩ 1 %, 1 GΩ 5 % 
Displej: LCD, 2 řádky, 3 ½ místný, výška číslic cca 12,5 mm.
Symboly: pH, mV, °C, °F, HI imp., LO imp., 0,1 pH, 1 pH, 1 mV, 10 mV
Pracovní teplota: -5 ... +50 °C (-23 ... +122 °F)
Napájení: 9 V DC alkalická baterie. Upozornění na nízkou kapacitu 

baterie.
Odběr proudu 
(pouze přístroj):

5 mA zapnutý, 20 μA vypnutý

Bateriový provoz: cca 200 h
Rozměry: 187 x 72 x 38 mm (v x š x h)
Rozsah dodávky: Přístroj HD-9609, adaptérový kabel CP-9509BNC, 

CP-9509-T, transportní kufr

Příslušenství:
CP-9509-BNC 
Adaptérový kabel, L = 1 m, BNC konektor na obou koncích
CP-9509-T 
Adaptérový kabel, L = 1 m, BNC konektor na jednom konci

PH A MV SIMULÁTOR

GE104-BNC * 
pH-elektroda, měřicí rozsah: 2 ... 14 pH, 0 ... 80 °C
GE151-BNC * 
pH-elektroda, měřicí rozsah: 0 ... 14 pH, -5 ... + 80 °C
GE173-BNC * 
pH-elektroda, měřicí rozsah: 0 ... 14 pH, 0 ... 80 °C
GR105-BNC * 
ORP-elektroda, měřicí rozsah: ±2.000 mV, 0 ... 80 °C
SP-06-T 
elektroda měrné vodivosti a teploty, měřicí rozsah: 5 μS / cm ... 200 mS / cm
SP-T01-G 
elektroda měrné vodivosti a teploty, měřicí rozsah: 0,1 μS / cm ... 500 μS / cm
TP47-100 
PT100 bez modulu SICRAM (1/3 DIN), Ø 3 mm, délka 230 mm, 
Měřicí rozsah: -50 ... +250 °C
GPH 4,0 / 10 
Kalibrační koncentrát, kapsle (10 kusů), pH 4,0
GPH 7,0 / 10 
Kalibrační koncentrát, kapsle (10 kusů), pH 7,0
GPH 10,0 / 10 
Kalibrační koncentrát, kapsle (10 kusů), pH 10,0
GRP 100 
ORP zkušební roztok (220 mV při 25 °C), 100 ml
GKL 100 
Kontrolní roztok měrné vodivosti (100 ml láhev s 1.413 μS / cm dle DIN EN 27888)
GKL 102  
Kontrolní roztok měrné vodivosti (100 ml láhev s 50 μS / cm)
KCL 3 M 
3 mol elektrolyt KCl pro doplňování a uchovávání elektrod s 3 mol elektrolytem KCl, 
injekční láhev, 100 ml
GRL 100 
Pepsinový čisticí roztok, 100 ml
SWD-10 
Síťový zdroj, 230 V AC/9 V DC/-300 mA
HD-22-3 
Volně nastavitelný, fl exibilní laboratorní držák elektrod. Pro sondy s Ø 12 mm.
HD-2101-USB 
USB 2.0 připojovací kabel, konektor typ A – 8-pólový Mini-DIN konektor pro připojení   
na USB port PC
HD-40-1 
Přenosná termotiskárna, 24 sloupců, sériový vstup, šířka papíru 57 mm,
4x 1,2 V NiMH akumulátory, síťový zdroj SWD-10, návod k obsluze, 5 rolí termopapíru.
Bez kabelu HD-2110-CSNM (volba)
HD-2110-CSNM  
Připojovací kabel, 8-pólový Mini-DIN konektor na 9-pólovou Sub-D zásuvku
pro RS232C, pro připojení tiskárny k přístrojům s připojením Mini-DIN (řady HD21xx.1- a 
HD21xx.2, HD34xx.2, HD98569, atd.).

PŘÍSLUŠENSTVÍ

VÝHODY:

•  kontrolní a kalibrační přístroj 
pro pH a potenciál Redox 
(ORP)

• uživatelsky přívětivý
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CO2 oxid uhličitý
Senzor: NDIR Dual Wavelength (dvě frekvence)
Měřicí rozsah: 0 … 5.000 ppm
Provozní teplota senzoru: -5 … +50 °C
Přesnost: ±50 ppm ±3 % z měřené hodnoty
Rozlišení: 1 ppm
Teplotní závislost: 0,1 % f.s./°C
Reakční čas (T90): <120 s (rychlost proudění vzduchu = 2 m/s)

CO oxid uhelnatý
Senzor: Elektrochemický článek
Měřicí rozsah: 0 ... 500 ppm
Provozní teplota senzoru: -5 ... +50 °C
Přesnost: ±3 ppm ±3 % z měřené hodnoty
Rozlišení: 1 ppm
Reakční čas (T90): <50 s
Životnost: >5 let za normálních podmínek

Atmosférický vzduch (Patm)
Senzor: Piezoodporový
Měřicí rozsah: 750 … 1.100 hPa
Přesnost: ± 1,5 hPa @ 25 °C
Rozlišení: 1 hPa
Vliv teploty: ± 3 hPa při teplotě -20 ... +60 °C

Relativní vlhkost (r.v.)
Senzor: Kapacitní
Ochrana senzoru: Mřížkový fi ltr z nerezové oceli (na dotaz 10 μm sintrovaný fi ltr 

P6 v AISI 316 nebo 20 μm sintrovaný fi ltr P7 v PTFE)
Měřicí rozsah: 0 ... 100 % r.v.
Provozní teplota senzoru: -20 ... +60 °C
Přesnost: ± 1,5 % r.v. (0 ... 90 % r.v.)

± 2 % r.v. mimo T= 15 ... 35 °C
± (1,5 +1,5 % z měř. hodnoty) % r.v. pro T= -20 ... +60 °C

Rozlišení: 0,1 °C
Teplotní závislost: ± 2 % v celém teplotním rozsahu
Hystereze a opakova-
telnost:

1 % r.v.

Reakční čas (T90): <20 s (rychlost proudění vzduchu = 2 m/s) bez fi ltru

Teplota T
Senzor: NTC 10 kΩ
Měřicí rozsah: -20 ... +60 °C
Přesnost: ±0,2 °C ±0,15 % z měřené hodnoty
Rozlišení: 0,1 °C
Reakční čas (T90): <30 s (rychlost proudění vzduchu = 2 m/s)

Příslušenství:
SWD-10 
Síťový zdroj, -100 - 240 V AC/12 V DC/-1 A
CP-23 
Připojovací kabel s Mini-USB konektorem typ B na straně přístroje a 
USB 2.0 na straně PC
BAT-40 
Náhradní baterie s integrovaným teplotním senzorem
ECO-SURE-2E-CO 
Náhradní senzor CO
MINICAN-12-A-0 
Nádoba s dusíkem pro kalibraci CO a CO2 při 0 ppm. 20 litrů
HD-37-36 
Trubkový adaptér pro kalibraci CO
HD-37-37 
Trubkový adaptér pro kalibraci CO2 
HD-33-0 
33 % r.v. nasycený roztok pro kontrolu senzoru relativní vlhkosti

HD21-AB-17   
Kontrola kvality vnitřního vzduchu

Všeobecně:
HD21-AB-17 IAQ monitor je laboratorní / přenosný přístroj určený pro analýzu kvality 
vnitřního vzduchu (IAQ, Indoor Air Quality). 
Přístroj měří současně tyto veličiny:
• oxid uhličitý (CO2)
• oxid uhelnatý (CO)
• atmosférický tlak
• teplotu
• relativní vlhkost
a vypočítává:
• rosný bod
• teplotu vlhkého teploměru
• absolutní vlhkost
• směšovací poměr
• entalpii
Kontrola kvality vnitřního vzduchu je nutná v uzavřených prostorách, které jsou pou-
žívány k pobytu osob. Kuchyňská zařízení, šatny a bazény jsou též do této kontroly 
zahrnuty z důvodu zvýšené relativní vlhkosti. Při hodnocení kvality vzduchu by měly 
být vzaty v úvahu též chemické, fyzikální a biologické škodlivé látky. Přístroj je vybaven 
velkým bodovým maticovým displejem s rozlišením 160 x 160 bodů.
Typické oblasti použití přístroje jsou:
•  Měření IAQ (kvalita vnitřního vzduchu) a podmínek komfortu ve školách, kancelářích a 

dalších uzavřených prostorách.
•  Analýza a studie syndromu nezdravých budov Sick-Building-Syndrom (bolest hlavy, 

nevolnost, podráždění) a výsledných následků.
• Kontrola systému HVAC (otopné, vzduchotechnické a klimatizační zařízení).
•  Průzkum kvality vnitřního vzduchu v továrnách pro optimalizaci mikroklimatu a vylep-

šení produktivity práce.
• Kontrola automatizace budov.

Technické údaje:
Přístroj

Rozměry: 300 x 90 x 40 mm (v x š x h) (se sondou)
Materiály: ABS, guma
Displej: Podsvícený bodový maticový displej, 160 x 160 bodů, zobra-

zovací rozsah 52 x 42 mm
Provozní podmínky

 Pracovní teplota: -5 ... +50 °C
 Skladovací teplota: -25 ... +65 °C
 Relativní vlhkost: 0 ... 85 % r.v., nekondenzující
Krytí IP30
Nejistota měření: ± 1 číslice @ 20 °C

Napájení
 Síťový zdroj 
(SWD-10):

12 V DC/1 A

Baterie: 4 x 1,2 V nabíjecí NiMH baterie, typ AA
Bateriový provoz: 8 h trvalý provoz v měřicím módu

Sériové rozhraní
Zásuvka: Mini-USB
Typ: USB 1.1 nebo 2.0 neizolované
Kapacita paměti: 67.600 záznamů

Rozsah dodávky: IAQ monitor set dataloggeru. Kompletně s: software Delta-
Log10 (version 0.1.5.3 a novější), monitor se zpracováním 
dat na PC, 4 x 1,2 V nabíjecí NiMH-Baterie, návod k obsluze, 
transportní kufr 

KONTROLA KVALITY VNITŘNÍHO VZDUCHU

QUALITA VZDUCHU

VÝHODY:

•  měření kvality vnitřního vzduchu 
umožňuje výpočet potřeby intenzi-
ty výměny vzduchu z analýzy ob-
sahu CO2 s ohledem na skutečný 
počet osob nacházejících se 

  v měřeném prostoru
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všeobecné informace

HD-40-1  
Přenosná termotiskárna

Všeobecně:
HD-40-1 je lehká, kompaktní a přenosná termotiskárna se sériovým připojením RS232 
na vstup PC nebo měřicího přístroje.

Použití:
Velmi dobře promyšlený design umožňuje vložení nové role papíru pro tepelný tisk v 
řádu sekund. Čtyři články nabíjecích NiMH baterií zajišťují napájení tiskárny na velmi 
dlouhou dobu. Na plně nabité baterie lze vytisknout až 3000 znaků.

Technické údaje:
Tisková metoda: Termotisk
Rozlišení: 203 DPI (8 dot/mm)
Šířka tisku: 48 mm, centrováno v papírové roli
Šířka papíru: 57 ... 58 mm
Max. průměr papírové 
role:

32 mm

Počet sloupců: 24
Rychlost tisku: až 90 mm/s (závislá na kapacitě baterie a okolních pod-

mínkách)
Senzory: Detekce papíru
Znaková sada: IBM II 858 tabulka
Tiskové formáty: Normální nebo rozšířený
Velikost znaků: 1 (16 x 24 dot – 2 x 3 mm)
Životnost tiskové hlavy

Životnost 
(mechanická):

100 miliónů pulzů (teplota: 20 ... 25 °C)

Otěruvzdornost: 50 km papíru (teplota: 20 ... 25 °C)
Životnost pouzdra: 2.000 nebo více cyklů otevření/zavření
Rozhraní: RS232
Hlavní napájení 
(SWD-10):

100 – 240 V AC/12 V DC-1 A síťový zdroj pro nabíjení

Baterie: 4x 1,2 V AA nabíjecí baterie (NiMH)
Tisk při bateriovém 
provozu:

3.000 řádků s 24 znaky, jeden řádek každých 10 sekund

Rozměry: 53 x 165 x 105 mm (v x š x h)
Materiál: ABS
Provozní podmínky

Pracovní teplota: 0 ... 50 °C
 Relativní vlhkost: 20 ... 85 % r.v., nekondenzující
 Skladovací teplota/
relativní vlhkost:

-25 ... +70 °C / 10 ... 90 % r.v., nekondenzující

Krytí: IP40
Připojení

Sériové rozhraní: 9-pólový Sub-D konektor
 Napájení pro nabíjení 
baterií (SWD-10):

2-pólový konektor (plusový pól na středu)

Rozsah dodávky: Přenosná termotiskárna, 24 sloupců, sériové rozhraní 
RS232, šířka papíru 57 mm, 4x 1,2 V NiMH akumulátory, 
zdroj SWD-10, návod k obsluze, 5 rolí termopapíru

PŘENOSNÁ TERMOTISKÁRNA

Příslušenství:
HD-2110-CSNM   
Připojovací kabel, 8-pólový Mini-DIN konektor na 9-pólovou Sub-D zásuvku
pro RS232C, pro připojení tiskárny k přístrojům s připojením Mini-DIN (řady (HD21xx.1 a 
HD21xx.2, HD34xx.2, HD98569, atd.).
HD-2110-RS  
9 pólová Sub-D zásuvka pro M12, pro připojení tiskárny k přístrojům s připojením M12.
SWD-10  
100 – 240 V AC/12 V DC-1 A síťový zdroj
BAT-40-1 
Náhradní bateriový pack pro tiskárnu HD-40-1 s integrovaným teplotním senzorem.
RCT 
Sada obsahuje 4 x termopapír v rolích 57 mm o průměru 32 mm.

VÝHODY:

• lehká

• přenosná

• kompaktní
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série HD46… 
série HD45… 

HD46-17B-DT-R 
Relativní vlhkost, teplota a CO2 s displejem a 3 reléovými výstupy

HD46-17B-DT-A 
Relativní vlhkost, teplota a CO2 s displejem a 3 x výstupem 4 ... 20 mA

HD45-B-0-R 
Pouze CO2, bez displeje (pouze indikace) a 1 x reléový výstup,
další provedení na dotaz

Všeobecně:
Přístroje série HD45 a HD46 složí jako indikátory, zobrazovače a regulátory pro měření 
a kontrolu (dle modelu) následujících parametrů prostředí:
• relativní vlhkost (r.v.)
• teplota okolí (T)
• oxid uhličitý (CO2)
• rosný bod (DP, vypočítávaná veličina)
Přístroje jsou určeny pro kontrolu kvality vnitřního vzduchu. Typickým použitím je 
kontrola kvality vzduchu v budovách s vyšším výskytem počtu osob (školy, nemocnice, 
společenské sály, jídelny, atd.) a na pracovištích pro optimalizaci komfortu a taktéž 
pro všeobecnou kontrolu úniku nebezpečného plynu CO, který může zapříčinit explozi 
nebo požár. Díky této analýze je možné dosáhnout dvou cílů, jelikož umožňuje možnost 
nastavení klimatizačních zařízení (teplota a vlhkost) a taktéž nastavení výměny vzduchu 
(cyklů výměny/hodinu). Přístroje jsou kalibrovány ve výrobě a tedy nejsou zapotřebí 
žádné další nastavení ze strany uživatele. Jednotky jsou určeny pro instalaci na stěnu   
a jejich senzory jsou integrovány v krytu. Teplota T je měřena vysoce přesným senzorem 
NTC.

Měření CO2 (oxid uhličitý) je prováděno pomocí speciálního infračerveného senzoru 
(NDIR technologie: nedisperzní infračervená spektrometrie), který zajišťuje přesné a 
stabilní měření po dlouhou dobu v důsledku použití dvojitého fi ltru a špičkové měřicí 
technologie. Integrovaná ochranná membrána chrání snímače před prachem a vodou.

Měření r.v. (relativní vlhkosti) je prováděno kapacitním senzorem.
U všech modelů jsou výsledky měření průběžně ukládány a tato data lze následně uložit 
na PC.

Technické údaje:
Měřicí frekvence: 1 měření za 3 s
Kapacita paměti: 2.304 datových sad
Sériový výstup: Sériový výstup USB 

(mini USB/USB kabel s adaptérem RS45I)
Analogový výstup: 4 ... 20 mA (RL MAX = 400 Ω) (pouze HD45_A a HD46_A)
Reléový výstup: dva spínací stavy (pouze HD45 ... R a HD46 ... R) 

Kontakt: max. 1 A @ 30 V DC ohmická zátěž
Napájení: 24 V AC ±10 % (50 ... 60 Hz) nebo 15 ... 35 V DC
Příkon: 100 mW (mimo modely s proudovým výstupem)

400 mW (pro modely s proudovým výstupem)
Stabilizační čas: 15 min (pro dosažení udávané přesnosti)
Pracovní teplota: 0 ... 50 °C
Provozní vlhkost 
přístroje:

0 ... 90 % r.v., nekondenzující

Rozměry: 34 x 80 x 80 mm (HD45-B-Blank) (v x š x h)
34 x 80 x 120 mm (HD46.17B...) (v x š x h)

Materiál pouzdra: ABS
Krytí: IP30
Rozsah dodávky: Přístroj, návod k obsluze

Relativní vlhkost (r.v.)
Senzor: Kapacitní
Měřicí rozsah: 0 ... 100 % r.v., -40 ... +85 °C rosný bod Td
Pracovní rozsah senzoru: -40 ... +80 °C

Přesnost: ± 1,5 % r.v. (0 ... 90 % r.v.)
± 2 % r.v. mimo T= 15 ... 35 °C
± (1,5 +1,5 % z měřené hodnoty) % r.v. pro T= 40 ... +/–80 °C

Rozlišení: 0,1 %
Teplotní závislost: 2 % v celém teplotním rozsahu
Hystereze a 
opakovatelnost:

1 % r.v.

Reakční čas (T90): <20 s (rychlost proudění vzduchu = 2 m/s a stabilní teplota)

Teplota T:
Senzor: NTC 10 kΩ
Měřicí rozsah: -30 ... +85 °C (-22 ... +185 °F)
Přesnost 
(mimo modely s proudo-
vým výstupem):

±0,2 °C ±0,15 % z měřené hodnoty v rozsahu 0 ... 70 °C
±0,3 °C ±0,15 % z měřené hodnoty v rozsahu -30 ... 0 °C a 
70 ... 85 °C

Přesnost (pro modely 
s výstupem 4 ... 20 mA):

±0,5 °C ±0,15 % z měřené hodnoty v rozsahu -30 ... +85 °C

Rozlišení: 0,1 °C
Reakční čas (T90): <30 s (rychlost proudění vzduchu = 2 m/s)

Oxid uhličitý (CO2)
Senzor: NDIR Dual Wavelength (dvě frekvence)
Měřicí rozsah: 0 ... 5.000 ppm
Pracovní rozsah senzoru: 0 ... 50 °C
Přesnost: ± (50 ppm +3 % z měřené hodnoty) @ 20 °C a 1.013 hPa
Rozlišení: 1 ppm
Teplotní závislost: 0,1 % f.s./°C
Reakční čas (T90): <120 s (rychlost proudění vzduchu = 2 m/s a stabilní teplota)

Konfi gurace:
Přístroje jsou vybaveny sériovým výstupem na straně přístroje, s jehož pomocí 
lze přístroje, za použití připojovacího kabelu RS45-0 nebo RS45-I s integrovaným 
adaptérem, připojit na USB rozhraní PC a provádět uživatelsky příjemnou konfi guraci 
zařízení. Při použití připojovacího kabelu RS45-0 je přístroj přímo napájen přes USB 
rozhraní. Díky tomu je možná konfi gurace přístroje přímo na místě pomocí notebooku 
ještě před tím, než bude přístroj pevně instalován.

Příslušenství:
DeltaLog14  
Software pro připojení k PC přes sériový port a konfi guraci zařízení a stahování dat. 
Pro operační systémy Windows®.
RS45-0 
Neizolovaný sériový připojovací kabel s integrovaným adaptérem. USB konektor pro 
PC a mini USB konektor pro sériový port přístroje. Připojovací kabel zároveň zajišťuje 
napájení přístroje.
RS45-I 
Izolovaný sériový připojovací kabel s integrovaným adaptérem. USB konektor pro PC 
a mini USB konektor pro sériový port přístroje. Připojovací kabel nezajišťuje napájení 
přístroje.
HD45-TCAL 
Sada obsahuje RS45 kabel s vestavěným adaptérem a CD-ROM se softwarem Delta-
Log14 pro operační systémy Windows. Kabel je dodáván s USB konektorem na straně 
PC a mini USB konektorem pro sériový port zařízení.

REGULÁTOR RELATIVNÍ VLHKOSTI, TEPLOTY A CO2

VÝHODY:

•  měření kvality vnitřního vzduchu umožňuje 
výpočet potřeby intenzity výměny vzduchu z 
analýzy obsahu CO2 s ohledem na skutečný 
počet osob nacházejících se v měřeném 
prostoru

KONTROLA

KVALITY VZDUCHU

další provedení na dotaz

DŮLEŽITÉ INFORMACE:
Pro konfi guraci jsou RS45-... a DeltaLog14 potřebné. Modely série HD46-... 
mohou být vybaveny klávesnicí, přes kterou lze přístroj velice jednoduše konfi -
gurovat bez nutnosti použití PC.
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Ø 12 mm

250 mm (HD29-0-3T-02-2)
150 mm (HD29-0-3T-01)

HD29-0-3T-01

HD29-0-3-TC1-2

všeobecné informace

HD29-0-3T-01 
Převodník rychlosti proudění vzduchu, délka senzoru 150 mm 
Kombinace s měřením teploty a vlhkosti, jiné délky kabelů a sond nebo výstup 0 ... 10 V 
na dotaz.

HD29-0-3-TC1-2  
Převodník rychlosti proudění vzduchu, délka senzoru 250 mm, délka kabelu 2 m 
Kombinace s měřením teploty a vlhkosti, jiné délky kabelů a sond nebo výstup 0 ... 10 V 
na dotaz.

Všeobecně:
HD29-0-3T-... slouží ke kontrole rychlosti proudění vzduchu v klimatizačních a vzdu-
chotechnických kanálech (HLK/BEMS) ve farmaceutickém průmyslu, muzeích, čistých 
prostorách, vzduchotechnických kanálech, průmyslových zařízeních, restauracích, 
sportovních halách, živočišné velkovýrobě, atd.  
Snímače v kombinaci s velice přesnou elektronikou zajišťují extrémně přesné měření 
rychlosti proudění vzduchu.

Všeobecné technické údaje: Upozornění:
Měřicí rozsah  
pro rychlost proudění 
vzduchu:

0,05 ... 1 m/s
0,1 ... 2 m/s
0,20 ... 10 m/s
0,20 ... 20 m/s

Měřicí rozsah lze 
měnit pomocí DIP 
přepínače.

Přesnost rychlosti 
proudění vzduchu
Rozsah 0 ... 1 m/s
Rozsah 0 ... 2 m/s
Rozsah 0 ... 10 m/s
Rozsah 0 ... 20 m/s

± (0,1 m/s + 3 % z měřené hodnoty)
± (0,15 m/s + 3 % z měřené hodnoty)
± (0,5 m/s + 3 % z měřené hodnoty)
± (0,7 m/s + 3 % z měřené hodnoty)

při 50 % r.v. a 
1.013 hPa

Výstup: 4 ... 20 mA RL <500 Ω
Napájení: 16 ... 40 V DC nebo 12 ... 24 V AC 

±10 %
Frekvence měření: 0,2 s

2,0 s
pomalu
rychle

Pracovní teplota
elektronika:
sonda:

0 ... +60 °C
-10 ... +80 °C

Skladovací teplota: -10 ... +70 °C
Krytí: IP67
Provozní rozsah senzoru: čistý vzduch, r.v. <80 %
Rozměry pouzdra: 80 x 84 x 44 bez sondy

Montážní pokyny:
•  Montáž sondy do vzduchotechnického kanálu, trubky, atd. může být prováděna po-

mocí kovové kabelové průchodky PG16-12 (Ø 10 ... 14 mm) nebo 3/8“ univerzálního 
dvojitého konusu.

•  Převodníky jsou kalibrovány z výroby, a tedy nejsou žádná další nastavení potřebná.
•  Výběr měřicího rozsahu rychlosti proudění se provádí pomocí dvojitého DIP přepínače 

na desce elektroniky.

PŘEVODNÍK PRO RYCHLOST PROUDĚNÍ VZDUCHU

VÝHODY:

•  pro klimatizační zařízení HVAC

• pro výpočet výměny venkovního vzduchu

• pro výpočet četnosti výměny vzduchu

• pro kontrolu vzduchotechnických kanálů

• pro pohony (intenzita větrání)

další informace na dotaz

Příslušenství:
PG16-12 
Kovové svírací šroubení PG16 pro sondy Ø 12 mm

PG16-12 kovové svírací šroubení
D = 10 ... 14 mm
L = 6,5 mm
H = 23 mm
A = PG 16

Rozměry sondy:

PG16-12

D

H L

A
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ZVUKOMĚR

HD-2010-UC-1   
Zvukoměr

Všeobecně:
HD-2010-UC-1 je přenosný, integrující zvukoměr určený k provedení statistické ana-
lýzy. Při vývoji zařízení byl kladen důraz na nejjednodušší možné použití. Kromě toho, 
byla zvláštní pozornost věnována, aby přístroj byl jednoduše kalibrovatelný a nastavitel-
ný. Uživatel může aktualizovat fi rmware přímo pomocí programu Noise Studio, který je 
součástí dodávky zařízení. HD-2010-UC-1 má grafi cký podsvícený displej.

Oblasti použití:
• Vyhodnocení hladin hluku v prostředí
• Volitelné „rozšíření sběru naměřených dat“
• Volitelný záznam a analýza impulsivních zvuků
•  Statistická analýza s výpočtem 3 procentních hladin a volitelnou komplexní statistic-

kou analýzou
• Kontrola hluku (volba „rozšíření sběru naměřených dat“ nutná)
• Rozpoznání impulsního hluku
• Měření na pracovištích (analýza hluku a vibrací)
• Výběr osobních ochranných pomůcek (metody SNR a HML)
• Kontrola kontroly kvality
• Měření hluku stroje, měření akustického výkonu
• Emise hluku vozidel
Zvukoměr HD-2010-UC-1 umožňuje měření akustického tlaku s možností programo-
vání 3 parametrů měření, přičemž frekvenční vážení a časové konstanty jsou volitelné. 
Naměřené hladiny akustického tlaku lze uložit do velkokapacitní energeticky nezávislé 
paměti, aby mohly být následně přeneseny do PC pomocí volitelného software Noise 
Studio.
Zvukoměr HD-2010-UC-1 třídy s volbou „rozšíření sběru naměřených dat“ je vhodný 
pro monitorování hluku, akustické mapování a též pro volitelné zachycení a analýzu 
zvukových jevů pro posuzování akustického klimatu. Při měření hluku způsobeného 
dopravou v blízkosti letišť, železnic a silnic, může být zvukoměr použit jako multipara-
metrový záznamník zvuku pro statické analyzační funkce. 

Technické údaje:
½" Mikrofon: UC52 free fi eld, předpolarizovaný, kondenzátorového typu
Dynamický rozsah: 30 dBA ... 143 dB špička 
Rozsah linearity: 80 dB
Akustické parametry: Spl, Leq, LeqI, SEL, LEP,d, Lmax, Lmin, Lpk, Dose, Ln

Frekvenční vážení: simultánní A, C, Z (pouze C a Z pro Lpk)
Časové vyhodnocení: simultánní RYCHLE, POMALU, IMPULS
Integrace: od 1 s ... 99 h s funkcí mazání (Back-Erase)
Statistická analýza: Zobrazení až 3 procentních hladin, od L1 do L99

Pravděpodobnostní rozložení a procentní výpočet hladin      
od L1 do L99
•  Parametr: LFp, Leq, Lpk vážení A, C nebo Z 

(pouze C a Z pro Lpk)
• Měřicí frekvence: 8 měření/s
• Klasifi kace: třídy od 0,5 dB

Displej: Grafi cký LCD displej s podsvícením 128 x 64
• 3 parametry v numerickém formátu

Paměť: •  4 MB interní paměť pro více jak 500 datových sad 
Vstup/výstup: • RS232 sériové rozhraní a USB rozhraní

• AC výstup (LINE)
• DC výstup

Software pro PC: Noise Studio NS4 (zvláštní příslušenství): PC rozhraní       
pro stahování dat a správu zařízení.
Licencované softwarové moduly, které musejí být aktivovány 
hardwarovými klíči.
•  NS4 „monitorovací“ modul pro on-line záznam v reálném 

čase. Synchronizovaný audiozáznam. Dálkově řízený mo-
nitoring a záznam dat. Dálkové řízení též pomocí modemu. 
Software umožňuje programování a kalibrace s časova-
čem a ovládání audio s programovatelnými spouštěcími 
úrovněmi.

Provozní podmínky: •  Pracovní teplota -10 ... +50 °C, 25 ... 90 % r.v., (nekonden-
zující), 65 ... 108 kPa. Krytí: IP64

Napájení: •  4 Alkalické baterie nebo nabíjecí baterie NiMH, typ AA nebo 
externí napájení 9 ... 12 V DC nebo 300 mA

Rozměry: 445 x 100 x 50 mm s předzesilovačem (v x š x h)
Rozsah dodávky: Zvukoměr HD-2010-UC-1 třídy 1, předzesilovače HD2010P-

NE2, předpolarizovaný free fi eld mikrofon UC52/1, ochrana 
před větrem, USB připojovací kabel, SW Noise Studio, 
transportní kufr a návod k obsluze. Dodávka s individuálním 
akreditovaným kalibračním listem dle normy IEC 61672.

POTŘEBNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:
HD-2020  
Kalibrátor zvuku třídy 1 (strana 11)

Příslušenství:
HD-2110-USB 
Sériový USB kabel pro připojení na PC.
SWD-10 
Síťový zdroj Vin=100 ... 230 V AC / Vvýstup=12 V DC / 1.000 mA.
CPA/10  
10 m mikrofonový prodlužovací kabel
HD-40-1 
Přenosná termotiskárna s papírovými rolemi 57 mm a napájením ze zdroje SWD-10 
HD2110-RS  
9 pólová Sub-D zásuvka pro M12, pro připojení tiskárny k přístrojům s připojením M12.

VÝHODY:

•  akustické normy: IEC 61672,         
IEC 61260, IEC61094-4

Noise Studio NS4 
„monitorovací“ modul

Všeobecně:
S tímto softwarovým modulem je možné dálkově ovládat zvukoměr přes PC.
Hlavní výhody jsou:
• Zobrazení uložených dat v reálném čase v grafi cké nebo tabulkové formě
• Možnost dálkové komunikace se zvukoměrem přes modem
•  Sběr zvukových dat přímo do velkokapacitní paměti  PC (kontrolní funkce)
• Řízení diagnostických a kalibračních funkcí
• Programy automatického sběru a kontroly
•  Možnost sběru synchronizovaných audio záznamů s měřením úrovně zvuku díky 

jednoduchým spouštěcím funkcím

DŮLEŽITÁ INFORMACE:
Přístroj je dodávan včetně kalibračního listu z Akreditované kalibrační labora-
toře. Jméno uživatele musí být při objednání zadáno.

Noise Studio: NS4 „monitorovací“ modul; PC rozhraní pro stahování dat a správu zařízení, 
vysokorychlostní záznam se synchronizovaným audio záznamem (pro pozdější přehrávání)
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všeobecné informace

AKUSTICKÝ KALIBRÁTOR 

HD-2020 
Akustický kalibrátor

Všeobecně:
Kalibrátor hladiny akustického tlaku HD 2020 je přenosný, bateriový přístroj určený pro 
kalibraci zvukoměrů (přenosných a laboratorních zařízení). 
Umožňuje kalibraci ½" mikrofonů. Kalibrační úrovně od 94 dB a 114 dB lze pomocí 
tlačítek volit. Pokud není mikrofon zcela nebo správně v kalibrátoru nasazen, bliká úro-
veň na displeji. Díky integrovanému kalendáři s hodinami lze zjistit počet roků a měsíců 
od platnosti poslední kalibrace. Po uplynutí platnosti kalibrace bliká příslušný symbol na 
displeji přístroje.

Technické údaje:
Kalibrační kapsle: Pro 1/2“ standardní mikrofony (12,7 ± 0,03 mm) dle IEC 

61094-1 a IEC 61094-4
Frekvence: 1.000 Hz
Frekvenční tolerance: 1 % v rozsahu – 10 ... + 50 °C a 10 ... 90 % r.v.
Úrovně akustického 
tlaku:

94,0 dB a 114,0 dB ± 0,2 dB při 1 kHz 
(vztaženo na 101,3 kPa, 23 °C ± 3 °C a 65 % r.v.)

Referenční podmínky: 20 °C, 50 % r.v., 101,3 kPa, 10 mm3 objem kapsle
Reakční doba: 10 s
Faktor zkreslení: <1 %
Vliv okolního prostředí

 Vliv teploty a vlhkosti: <0,3 dB v rozsahu -10 ... +50 °C a 10 ... 90 % r.v.
 Vliv statického tlaku: <0,1 dB v rozsahu -65 ... 108 kPa

Provozní podmínky
Pracovní teplota: -10 ... +50 °C
Relativní vlhkost: ≤90 % r.v.

Skladovací teplota: -25 … +70 °C
Ekvivalentní objem 
mikrofonu:

5 ... 250 mm3

Napájení: 9 V alkalická baterie IEC typ 6LR61. Lze použít i nabíjecí 
baterii 9 V.

Bateriový provoz s 9 V 
baterií:

48 h trvalý provoz s kvalitní alkalickou baterií

Displej: 3½ LCD displej, symbol baterie
Čas a datum: interní knofl íková lithiová baterie 3V

Materiál pouzdra: ABS
Rozměry: 83 x 43 x 53 mm (v x š x h)
Krytí: IP64
Vliv elektromagmagne-
tických polí:

<0,3 dB

Rozsah dodávky: Kalibrátor HD-2020, 1x 9 V alkalická baterie, návod k obslu-
ze. Včetně akreditovaného kalibračního listu.

VÝHODY:

•  frekvence 1.000 Hz umožňuje kalibraci měřičů hladiny aku-
stického tlaku s jakýmkoli vážením

•  nezávislý na atmosférickém tlaku

•  úrověn zvuku 114 dB umozňuje provávádění kalibrace           
i při vysokém hluku pozadí

•  snadná obsluha

DŮLEŽITÁ INFORMACE:
Přístroj je dodávan včetně kalibračního listu z Akreditované kalibrační labora-
toře. Jméno uživatele musí být při objednání zadáno.
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HD-2302-0  
Fotometr / radiometr

Všeobecně:
Přístroj měří intenzitu osvětlení, svítivost, PAR a ozáření (spektrální rozsahy VIS-NIR, 
UVA, UVB a UVC nebo měření efektivního účinku ozáření UV dle EN 60335-2-27). 
Měřicí sondy jsou vybaveny modulem SICRAM, který zajišťuje jejich automatické  
rozpoznání: díky tomto modulu jsou měřené jednotky po připojení sondy k přístroji auto-
maticky nastaveny. Výrobní kalibrační data jsou uložena v paměti modulu SICRAM. 

Použití:
Muzea, nedestruktivní zkoušky, opalovaci a kosmetická studia, fotovoltaika a simulační 
komory slunečního záření a stárnutí

Technické údaje:
Přístroj

Rozměry: 140 x 88 x 38 mm (v x š x h)
Materiál: ABS
Displej: 2 x 4½ místný se symboly – 52 x 42 mm (zobrazovací rozsah)

Provozní podmínky
 Pracovní teplota: -5 ... +50 °C
Skladovací teplota: -25 ... +65 °C
 Relativní vlhkost: 0 ... 90 % r.v.., nekondenzující
Krytí: IP67

Napájení
Baterie: 3 baterie 1,5 V typ AA
Bateriový provoz: 200 hodin s 1.800 mAh alkalickou baterií
 Odběr proudu vyp-
nutého přístroje:

20 μA

Měřené jednotky: lux – fcd – μmol/m2·s – cd/m2 – W/m2 – μW/cm2 – μW/lumen
Připojení: Vstupní modul pro sondy: 8-pólový konektor DIN45326
Rozsah dodávky: Přístroj HD-2302-0, 3x 1,5 V alkalická baterie, návod k obslu-

ze, transportní kufr/brašna. 
Sondy musejí být objednány zvlášť.

Příslušenství:
LP471-PHOT  
LP471-LUM2  
LP471-PAR  
LP471-UVA  
LP471-UVB  
LP471-UVC  
LP471-P-A  
LP471 BLUE  
LP SILICON-PYRA 

Technické údaje viz následující stránky

FOTOMETR / RADIOMETR

INTENZITA OSVĚTLENÍ

INTENZITA OSVĚTLENÍ, SVÍTIVOST,

SVĚTELNÝ TOK

VÝHODY:

•  měření mnoha různých světelných hodnot

• široká nabídka senzorů

UVA-, UVB-, UVC-ZÁŘENÍ

ZÁŘENÍ V PÁSMU MODRÉHO SVĚTLA

GLOBÁLNÍ SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ

LP-471-PHOT   
Sonda pro měření intenzity osvětlení

Použití:
Speciální kontrolní měření pro výrobce šperků, plnění regionálních předpisů, letecká a 
silniční doprava, kontrola pracovišť.

Technické údaje:
Měřicí rozsah (lux): 0,10…199,99  …1.999,9  …19.999  …199,99·103

Rozlišení (lux):  0,01  0,1  1  0,01·103

Spektrální rozsah: v souladu se standardní fotometrickou křivkou V(λ)
α (teplotní koefi cient) f6 (T): <0,05 % K
Nejistota kalibrace: <4 %
f’1 (v souladu se standardní fotometrickou křivkou V(λ)): <6 %
f2 (Citlivost podle kosinového zákona): <3 %
f3 (Linearita): <1 %
f4 (Chyba čtení přístroje): <0,5 %
f5 (Únava): <0,5 %
Třída: B
Pracovní teplota: 0 ... 50 °C

Typická křivka citlivosti: LP-471-PHOT
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všeobecné informace

FOTOMETRICKÉ A RADIOMETRICKÉ SONDY

LP-471-LUM 2  
Sonda měření svítivosti

Všeobecně:
Spektrální citlivost dle standardní fotometrické křivky, optický úhel 2°. 
Měřicí rozsah: 1,0 cd / m2 ... 2.000·103 cd / m2.

Použití:
Senzor měří svítivost podle citlivosti lidského oka, např. pro monitory, žárovky atd.     
Diafanoskopie, kontrola rentgenových snímků. Pro kontrolu světelných podmínek            
u pracovní stanice PC a odrazů od bílých ploch.

Technické údaje:
Měřicí rozsah (cd / m2):  1,0 ... 1.999,9   ... 19.999   ... 199,99·103   ... 1999,9·103

Rozlišení (cd / m2):  0,1  1  0,01·103  0,1·103

Optický úhel: 2°
Spektrální rozsah: v souladu se standardní fotometrickou křivkou V(λ)
α (teplotní koefi cient) f6 (T): <0,05 % K
Nejistota kalibrace: <5 %
f’1 (v souladu s fotometrickou křivkou V(λ)): <8 %
f3 (Linearita): <1 %
f4 (Chyba čtení přístroje): <0,5 %
f5 (Únava): <0,5 %
Třída: C
Posun za 1 rok: <1 %
Pracovní teplota: 0 ... 50 °C
Referenční standardy: CIE n.69 – UNI 11142

Typická křivka citlivosti: LP-471-LUM 2

LP-471-PAR  
Kvantová radiometrická sonda

Všeobecně:
Pro měření fl uorescence chlorofylu PAR (fotosynteticky aktivní záření 400 ... 700 nm), 
měření μmol m-2s-1, difuzor s kosinovou korekcí. 
Měřicí rozsah 0,10 μmol m-2s-1 ... 10·103 μmol m-2s-1

Použití:
Rostliná výroba, zemědělství, skleníky

Technické údaje:
Měřicí rozsah 
(μmol·m-2s-1):

0,10 ... 199,99  200,0 ... 1.999,9  2.000 ... 10.000

Rozlišení (μmol·m-2s-1):  0,01  0,1  1
Spektrální rozsah: 400 ... 700 nm
Nejistota kalibrace: <5 %
f2 (Citlivost podle kosino-
vého zákona):

<6 %

f3 (Linearita): <1 %
f4 (Chyba čtení přístroje): ± 1 číslice
f5 (Únava): <0,5 %
Posun za 1 rok: <1 %
Pracovní teplota: 0 ... 50 °C

Typická křivka citlivosti: LP-471-PAR

INTENZITA ZÁŘENÍVÝHODY:

•  fotosyntetická aktivita, měření intenzity záření (PAR)
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FOTOMETRICKÉ A RADIOMETRICKÉ SONDY

LP-471-UVA  
Sonda pro měření intenzity UVA záření

Všeobecně:
Radiometrická sonda pro měření intenzity UVA záření ve spektrálním rozsahu 315 ... 
400 nm, špička při 360 nm, Quarz difuzor s kosinovou korekcí. 
Měřicí rozsah: 1,0·10-3 W/m2 ... 2.000 W/m2.

Použití:
Optimalizace časování osvětlení pro minimalizaci nebezpečí poškození zraku. Pro 
kontrolu odlévání a sváření, polymeraci laků, pryskyřic a lepidel.

Technické údaje:
Měřicí rozsah (W/m2): 1,0·10-3 ... 999,9·10-3

1.000 ... 19.999
20,00 ... 199,99
200,0 ... 1.999,9

Rozlišení (W/m2): 0,1·10-3  0,001  0,01  0,1
Spektrální rozsah: 315 ... 400 nm (špička 360 nm)
Kalibrační nejistota: <5 %
f3 (Linearita): <1 %
f4 (Chyba čtení přístroje): ± 1 číslice
f5 (Únava): <0,5 %
Posun za 1 rok: <2 %
Pracovní teplota: 0 ... 50 °C

Typická křivka citlivosti: LP-471-UVA

LP-471-UVB  
Sonda pro měření intenzity UVB záření

Všeobecně:
Radiometrická sonda pro měření intenzity UVB záření ve spektrálním rozsahu 280 ... 
315 nm, špička při 305 ... 310 nm, Quarz difuzor s kosinovou korekcí. 
Měřicí rozsah: 1,0·10-3 W/m2 … 2.000 W/m2.

Použití:
Polymerace nátěrových hmot, pryskyřic, lepidel. Kontrola kvality pomocí UV lamp.
V ofsetovém tisku a litografi i & elektronice, pro odlévání a kontrolu svařování, optimali-
zace časování osvětlení pro minimalizaci nebezpečí poškození zraku.

Technické údaje:
Měřicí rozsah (W/m2): 1,0·10-3 … 999,9·10-3

1.000 … 19.999
20,00 … 199,99
200,0 … 1.999,9

Rozlišení (W/m2): 0,1·10-3  0,001  0,01  0,1
Spektrální rozsah: 280 ... 315 nm (špička 305 nm ... 310 nm)
Kalibrační nejistota: <5 %
f3 (Linearita): <2 %
f4 (Chyba čtení přístroje): ± 1 číslice
f5 (Únava): <0,5 %
Posun za 1 rok: <2 %
Pracovní teplota: 0 ... 50 °C

Typická křivka citlivosti: LP-471-UVB

UVA ZÁŘENÍ 

VÝHODY:

•  kontrola UV lamp v kosmetických centrech a 
soláriích

•  kontrola řízení kosmetických opalovacích 
systémů

VÝHODY:

•  světelná léčba psoriázy (lupénky) UVB 
lampami

UVB ZÁŘENÍ
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všeobecné informace

FOTOMETRICKÉ A RADIOMETRICKÉ SONDY

LP-471-BLUE  
Sonda pro měření intenzity záření v spektrálním rozsahu modrého světla

Všeobecně:
Radiometrická sonda LP471-BLUE měří intenzitu záření (W/m2) v spektrálním rozsahu 
modrého světla. Sonda je složena z fotodiody, odpovídajícího fi ltru a difuzoru pro za-
jištění správného měření dle kosinova zákona. 

Použití:
Spektrální citlivost sondy umožňuje měření radiace, která způsobuje škody způsobené 
modrým světlem (křivka B (λ) v souladu s normami ACGIH / ICNIRP) ve spektrálním 
rozsahu 380 ... 550 nm. Záření v této oblasti spektra může způsobit fotochemické 
poškození sítnice. Další oblastí použití je sledování intenzity ozařování modrého světla, 
které se používá při léčbě novorozenecké žloutenky.

Technické údaje:
Měřicí rozsah (W/m2): 1,0·10-3 ... 999,9·10-3  

1.000 ... 19.999  
20,00 ... 199,99  
200,0 ... 1.999,9

Rozlišení (W/m2): 0,1·10-3  0,001  0,01  0,01
Spektrální rozsah: 380 … 550 nm. charakteristika pro škody způsobené mo-

drým světlem B(λ)
Kalibrační nejistota:         <10 %
f2 (Citlivost podle kosi-
nového zákona):

<6 %

f3 (Linearita): <3 %
f4 (Chyba čtení přístroj):   ± 1 číslice
f5 (Únava): <0,5 %
Posun za 1 rok: <2 %
Pracovní teplota: 0 ... 50 °C

Typická křivka citlivosti: LP-471-BLUE

UVC ZÁŘENÍ

VÝHODY:

•  kontrola UVC lamp při pasterizaci, 
sterilizaci vzduchu a vody

LP-471-UVC  
Sonda pro měření intenzity UVC záření

Všeobecně:
Pro měření intenzity UVB záření ve spektrálním rozsahu 220 ... 280 nm, špička při 260 
nm, Quarz difuzor s kosinusovou korekci. 
Měřicí rozsah: 1,0·10-3 W/m2 … 2.000 W/m2.

Technické údaje:
Měřicí rozsah (W/m2): 1,0·10-3 ... 999,9·10-3

1.000 ... 19.999
20,00 ... 199,99
200,0 ... 1.999,9

Rozlišení (W/m2): 0,1·10-3  0,001  0,01  0,1
Spektrální rozsah: 220 ... 280 nm (špička 260 nm)
Kalibrační nejistota:         <5 %
f3 (Linearita): <1 %
f4 (Chyba čtení přístroje): ± 1 číslice
f5 (Únava): <0,5 %
Posun za 1 rok: <2 %
Pracovní teplota: 0 ... 50 °C

Typická křivka citlivosti: LP-471-UVC

V SPEKTRÁLNÍM PÁSMUINTENZITA ZÁŘENÍ

MODRÉHO SVĚTLA
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LP-471 P-A  
Kombinovaná sonda LP 471 P-A se dvěma senzory pro měření 
intenzity osvětlení a intenzity záření UVA

Všeobecně:
Kombinovaná sonda pro měření intenzity osvětlení (lux) s fotopickou standardní citlivostí 
a intenzity záření (μW / cm2) ve spektrálním rozsahu UVA (315 ... 400 nm, se špičkou při 
360 nm). Oba senzory používají difuzor pro zajištění správného měření dle kosinova 
zákona.
Měřicí rozsah intenzity osvětlení : 0,10 ... 200·103 lux
Měřicí rozsah intenzity záření: 1,0 mW/m2 ... 2.000 W/m2.
Tato sonda nabízí vyvážený poměr mezi intenzitou záření UVA a intenzitou osvětlení 
μW / lumen (směrodatná veličina v muzeích). Sonda je vybavena modulem SICRAM a 
kabelem o délce 2m..

Použití:
Muzea, nedestruktivní zkoušky, pro odlévání a kontrolu svařování, poškození muzej-
ních objektů (CIE 157) pro bezpečnost papíru a dřeva. 

Technické údaje intenzity osvětlení:
Měřicí rozsah (lux):  0,10…199,99  …1.999,9  …19.999  …199,99·103

Rozlišení (lux):  0,01  0,1  1  0,01·103

Spektrální rozsah: v souladu se standardní fotometrickou křivkou V(λ)
α (teplotní koefi cient) f6 (T): <0,05 % K
Nejistota kalibrace:          <4 %
f’1 (v souladu se stan-
dardní fotometrickou 
křivkou V(λ)):

<6 %

f2 (Citlivost podle kosi-
nového zákona):

<3 %

f3 (Linearita): <1 %
f4 (Chyba čtení přístroje): <0,5 %
f5 (Únava): <0,5 %
Třída: B
Posun za 1 rok: <1 %
Pracovní teplota: 0 ... 50 °C
Referenční standardy: CIE n.69 – UNI 11142

Viz spektrální citlivost sondy LP-471-PHOT

Technické údaje intenzity záření UVA:
Měřicí rozsah (μW / cm2):  0,10…199,99  …1.999,9  …19.999  …199,99·103

Rozlišení (μW / cm2):  0,01  0,1  1  0,01·103

Spektrální rozsah: 315 ... 400 nm (špička 360 nm)
Nejistota kalibrace:          <5 %
f2 (Citlivost podle kosi-
nového zákona):

<6 %

f3 (Linearita): <1 %
f4 (Chyba čtení přístroje): ± 1 číslice
f5 (Únava): <0,5 %
Posun za 1 rok: <2 %
Pracovní teplota: 0 ... 50 °C

Viz spektrální citlivost sondy LP-471-UVA

LP-SILICON-PYRA   
Sonda pro měření globálního slunečního záření

Všeobecně:
Sonda s křemíkovou fotodiodou pro měření globálního slunečního záření, difuzor s 
kosinovou korekcí. spektrální rozsah 400 ... 1.100 nm. 
Měřicí rozsah: 1,0·10-3 ... 2.000 W/m2. Pevně připojený kabel o délce 5 m, volné konce 
vodičů.

Použití:
Kontrola stupně účinnosti fotovoltaických panelů

Technické údaje:
Měřicí rozsah (W/m2):  1,0·10-3 ... 999,9·10-3  1.000 ... 19.999  

20,00 ... 199,99  200,0 ... 1.999,9
Rozlišení (W/m2):   0,1·10-3  0,001  ,01  0,01
Spektrální rozsah: 400 … 1.100 nm
Nejistota kalibrace: <3 %
f2 (Citlivost podle kosi-
nového zákona):

<3 %

f3 (Linearita): <1 %
f4 (Chyba čtení přístroje): ± 1 číslice
f5 (Únava): <0,5 %
Posun za 1 rok: <2 %
Pracovní teplota: 0 ... 50 °C

Typická křivka citlivosti: LP-SILICON-PYRA

FOTOMETRICKÉ A RADIOMETRICKÉ SONDY

OSVĚTLENÍ
INTENZITA

INTENZITA ZÁŘENÍ UVA

VÝHODY:

•  nedestruktivní měření materiálů
dle ISO 3059:2001

GLOBÁLNÍ SLUNEČNÍ 

ZÁŘENÍ
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AP-471-S1

AP-471-S2

AP-472-S2

HD-2303-0

všeobecné informace

TERMICKÝ ANEMOMETR

HD-2303-0  
Termický anemometr

Všeobecně:
Přístroj HD-2303-0 byl vyvinut pro měření a kontrolu parametrů klimatizačních jenotek, 
vytápění, vzduchotechniky a prostorového komfortu. Přístroj umožňuje připojení ter-
mických sond nebo lopatkových sond pro měření rychlosti proudění, průtoku a teploty 
v trubkových rozvodech a vzduchotechnických kanálech. Pro měření teploty lze použít  
ponorné, zapichovací nebo povrchové snímače teploty. Typ teplotního senzoru lze volit 
mezi Pt100 nebo Pt1000n. Sondy jsou vybaveny modulem SICRAM s integrovanou 
pamětí pro výrobní kalibrační data.

Technické údaje:
Přístroj

Rozměry: 140 x 88 x 38 mm (V x š x h)
Materiál: ABS
Displej: 2 x 4½ místný + symboly, rozměr displeje: 52 x 42 mm

Provozní podmínky
Pracovní teplota: -5 ... +50 °C
Skladovací teplota: -25 ... +65 °C
 Relativní vlhkost: 0 ... 90 % r.v., nekondenzující
Krytí: IP67

Napájení
Baterie: 3 baterie 1,5 V typ AA
Bateriový provoz: 200 hodin s 1.800 mAh alkalickou baterií
 Odběr proudu 
vypnutého přístroje:

<20 μA

Měřené jednotky: °C – °F – m/s – km/h – ft/min – mph – knot – l/s
m3/min – m3/h – ft3/s – ft3/min

Připojení
 Připojení sond: 8-pólový konektor DIN45326

Měření teploty
 Měřicí rozsah Pt100: -200 ... +650 °C
 Měřicí rozsah Pt1000: -200 ... +650 °C
Rozlišení: 0,1 °C
Přesnost: ± 0,1 °C

Rozsah dodávky: Přísroj HD-2303-0, 3x 1,5 V alkalické baterie, návod k obslu-
ze, transportní kufr/brašna. 
Sondy musejí být objednány zvlášť.

AP-471-S1 
AP-471-S2  
Termické sondy pro měření rychlosti proudění vzduchu

Technické údaje: AP-471-S1 AP-471-S2
Typ měření: měření rychlosti proudění, výpočet průtoku, 

teplota vzduchu
Typ senzoru

Rychlost proudění: termistor NTC všesměrový termistor NTC
Teplota: termistor NTC termistor NTC

Měřicí rozsah
Rychlost proudění: 0,1 ... 40 m/s 0,1 ... 5 m/s
Teplota: -25 ... +80 °C -25 ... +80 °C

Rozlišení měření
Rychlost proudění: 0,01 m/s – 0,1 km/h – 1 ft/min – 0,1 mph – 0,1 knot
Teplota: 0,1 °C

Přesnost měření
Rychlost proudění: ±0,2 m/s (0 ... 0,99 m/s) 

±0,4 m/s (1,00 ... 9,99 m/s) 
±0,8 m/s (10,00 ... 40,0 m/s)

±0,2 m/s (0 ... 0,99 m/s)
±0,3 m/s (1.00 ... 5,00 m/s)

Teplota: ±0,8 °C (-10 ... +80 °C) ±0,8 °C (-10 ... +80 °C)
Maximální 
rychlost proudění:

0,1 m/s

Teplotní komenzace: 0 ... 80 °C
Provozní podmínky 
senzoru:

čistý vzduch, r.v. <80 %

Životnost baterií cca 20 hodin @ 20 m/s 
s alkalickou baterií

cca 30 hodin @ 5 m/s 
s alkalickou baterií 

Měřené jednotky
Rychlost proudění: m/s – km/h – ft/min – mph – knot
Průtok: l/s – m3/s – m3/min – m3/h – ft3/s – ft3/min

Průřez kanálu pro 
výpočet průtoku:

0,0001 ... 1,9999 m2

Délka kabelu: ~ 2 m
Rozsah dodávky: teleskopická termická sonda všesměrová teleskopická 

termická sonda

AP-472-S2  
Lopatková sonda

Technické údaje:
Typ měření: měření rychlosti proudění, výpočet průtoku
Průměr: 60 mm
Princip měření
   Rychlost proudění: lopatkové kolo
Měřicí rozsah

Rychlost proudění: 0,5 ... 20 m/s
Teplota: -25 ... +80 °C (*)

Rozlišení
Rychlost proudění:: 0,01 m/s – 0,1 km/h – 1 ft/min – 0,1 mph – 0,1 knot

Přesnost
Rychlost proudění:: ± (0,4 m/s + 1,5 % f.s.)

Maximální  
rychlost proudění:

0,5 m/s

Měřené jednotky
Rychlost proudění:: m/s – km/h – ft/min – mph – knot
Průtok: l/s – m3/s – m3/min – m3/h – ft3/s – ft3/min

Průřez kanálu pro 
výpočet průtoku:

0,0001 ... 1,9999 m2

Délka kabelu: ~ 2 m
Rozsah dodávky: lopatková sonda

(*) Udaná hodnota je vztažena k pracovnímu rozsahu teploty sondy.
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Měřené veličiny:
• Teplota
• Relativní vlhkost
• Atmosférický a diferenční tlak
• Oxid uhelnatý (CO)
• Oxid uhličitý (CO2)
Připojení přes USB, WLAN, Ethernet, RS485, GSM/GPRS, WiFi

Na dotaz:
• Sluneční záření
• Vlhkost půdy
• Intenzita osvětlení (lux)
• Ozáření UVA, UVB a UVC
• Srážky
• Rychlost proudění vzduchu a směr proudění vzduchu 
• Vlhkost listů rostlin
•  Standardní signály, analogové, digitální (ModBus), potenciometry, izolované kontakty, 

PT100, PT1000, ...

Popis:
Bezdrátový systém záznamu naměřených dat od výrobce Delta OHM umožňuje kontrolu 
rozsáhlého množství fyzikálních veličin v různých oblastech použití.

U modelů, které měří relativní vlhkost a teplotu, mohou být další odvozené veličiny 
vlhkosti vypočítávány. Vypočtené hodnoty jsou závislé na modelu a mohou zahrnovat: 
rosný bod, teplotu vlhkého teploměru, absolutní vlhkost, směšovací poměr, parciální tlak 
páry.

V závislosti na modelu se externí sondy k záznamu dat (dataloggeru) připojují přes M12 
konektory nebo svorkové připojení. Některé modely mají vestavěné senzory.

Verze dataloggerů se svorkovým připojením jsou určeny pro měření:
• Vysílačů s 0 ... 20 nebo 4 ... 20 mA proudovým výstupem a 0 ... 50 mV, 0 ... 1 V nebo 0 
... 10 V napěťovým výstupem
• Pt100, Pt1000 a termočlánky typu K, J, T, N, E
•  Senzory s izolovaným kontaktním výstupem (spínací impulsy) nebo potenciometrickým 

výstupem

Díky tomu je umožněno další rozšíření systému o měření veličin, které nejsou standard-
ně k dispozici. 

Přenosová frekvence:
Veškěré modely (mimo HD35APD ...) jsou k dispozici ve třech verzích, které se liší dle 
přenosové frekvence:
• 868 MHz (v souladu s evropskou normou EN 300 220),
•  902 ... 928 MHz (v souladu s normou U.S. FCC díl 15 část 247 a I.C.  RSS-210),
• 915,9 ... • 929,7 MHz (v souladu se Standard ARIB STD-T108).

Základnová jednotka HD35APD je k dispozici pouze pro frekvence v pásmu 868 MHz 
nebo 902 ... 928 MHz.
Pásmo přenosové frekvence 902 – 928 MHz může být zúženo na 915 ... 928 MHz   
(Austrálie) nebo 921 ... 928 MHz (Nový zéland).
Bezdrátový přenos systému Delta OHM je extrémně odolný proti vysokofrekvenčnímu 
rušení. Systém dokáže rozpoznat každé vysokofrekvenční rušení v přenosovém kanálu 
a posunout datovou komunikaci na jiný kanál ve stejném frekvenčním pásmu. Přesnost 
přenášených dat je zajištěna obousměrnou komunikaci mezi základnovou jednotkou a 
bezdrátovými loggery.

Přenosová vzdálenost a opakovač:
Pro zvýšení přenosové vzdálenosti mezi základnovou jednotkou a datovým loggerem 
lze zajistit použitím opakovače HD35RE... . Lze použít více opakovačů v řadě („Mul-
ti-Hop-Network“). V závislosti na RF frekvenčním pásmu je typický rozsah přenosu 
mezi dvěma zařízeními cca 300 m ve volném prostoru (rozsah může být snížen díky 
překážkám mezi oběma zařízeními).

Použití:
•  Potravinářský průmysl (chladící kontejnery, 
  chladírenské sklady, výroba a doprava potravin) 
•  Zdravotnictví (skladování léků, vakcín, krve, 

monitorování operačních sálů)
• Skleníky a zemědělství
•  Monitorování životního prostředí (kvalita 

ovzduší, meteorologie a hydrologie)
• Kontrola solárních kolektorů
• Muzea a archívy
•  Transport zboží podléhajícího zkáze nebo 

citlivého zboží
(kontrola nárazů měřením zrychlení)

• Klimatizační jednotky
• Čisté prostory
• Laboratoře
• Průmyslové procesy
• Budovy, kanceláře, školy
• Automatizace budov
• Meteorologie
• Průmysl
• Farmaceutický průmysl
• Sklady
• Fotovoltaika

BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM ZÁZNAMU NAMĚŘENÝCH DAT

počasí

zemědělství

průmysl
potravinářství muzea

sklady
transport zboží

fotovoltaika
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všeobecné informace

PŘÍKLADY POUŽITÍ
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OPAKOVAČ

HD35-RE-E  
Opakovač

Všeobecně:
Přístroj působí jako most mezi základnovou jednotkou HD35-AP ... a bezdrátovými 
datovými loggery HD35-ED .... Tedy vzdálenost mezi datovým loggerem a základnovou 
jednotkou může být zvýšena.
Lze použít více opakovačů v řadě („Multi-Hop-Network“). Externí 6 VDC napájecí zdroj. 
Interní záložní baterie. Konfi gurace přes software HD35-AP-S. Montáž pevná nebo 
pomocí odnímatelného nástěnného držáku (dodávaný držák nebo příplatková montážní 
příruba).

Technické údaje:
Napájení: Interní, dobíjecí Li-Ion baterie 3,7 V, kapacita 2.250 mA / h, 

3-pólový konektor
Jako volba externí 6 V DC síťový adaptér (SWD06)
Napájení přímo z USB rozhraní PC

Příkon: 30 mA
Bateriový provoz 
(typický):

3 dny

Přenosová frekvence: 868 MHz
Anténa: Prutová anténa
Sériový výstup: USB s konektorem Mini-USB (kabel CP23)

Určený pouze pro konfi guraci a aktualizaci fi rmware, 
ne pro načítání dat

Signalizační LED: Připojení externího napájení, stav baterie, stav bezdrátového 
přenosu.

Tlačítko: Tlačítko pro spojení/PING (pro test bezdrátového přenosu)
Pracovní teplota 
a rel. vlhkost:

-10 ... +60 °C / 0 ... 85 % r.v., nekondenzující

Pouzdro
Materiál: LURAN® S 777K
Rozměry: 135 x 86 x 33 mm (bez antény) (v x š x h)

Montáž: Nástěnný držák (součást dodávky) nebo montážní příruba 
(za příplatek) 

Rozsah dodávky: Přístroj, baterie HD35-BAT1, Nástěnný držák HD35-03, bez 
síťového zdroje

Příslušenství:
SWD-10 
Síťový zdroj, 100 – 240 V AC/12 V DC/1 A 

Rozsah signálu HD35-RE-E HD35-AP... HD35-AP-D-E
frekvence 868 MHz

HD35-ED... 
s interní anténou

300 m 300 m 180 m

HD35-AP-D-E  
Základnová jednotka

Všeobecně:
„Dongle“ základnová jednotka, která slouží jako rozhraní mezi PC a datovými loggery 
systému. Připojení USB. Napájení pouze přes USB PC (jednotka nemá interní baterii). 
Interní anténa.

Technické údaje:
Verze: s interní anténou
Napájení: Napájení přímo z USB PC
Přenosová frekvence: 868 MHz
Přenosová vzdálenost: viz tabulka
Výstup: USB, konektor typ A
Interní paměť: Počet uložených naměřených hodnot závisí na typu připo-

jeného loggeru. Kapacita záznamu je 226,700 naměřených 
hodnot, pokud veškeré loggery zaznamenávají 7 měřených 
veličin.

Signalizační LED: Stav bezdrátového přenosu.
Pracovní teplota 
a rel. vlhkost:

-10 ... +60 °C / 0 ... 85 % r.v., nekondenzující

Rozměry: 62 x 25,5 x 13,2 mm (v x š x h)
Rozsah dodávky: Přístroj, základní software HD35-AP-S, návod k obsluze

Porovnání různých přístupových bodů (Access Points)

Připojení HD35-AP-D-E HD35-AP-W-E HD35-AP-G-E
USB • • •
RS485
Wi-Fi •
Ethernet •
GSM / GPRS •
Protokoly
Proprietární na USB • • •
Proprietární na TCP/IP • •
Modbus RTU
Modbus TCP/IP •
SMS příkazy •
Zpracování dat
Automatické stahování dat   
v databázi • • •

Posílání dat přes e-mail • •
Posílání dat na FTP adresu • •
Integrovaný webserver •
Alarmy
Meze alarmů • • •
Alarmové SMS zprávy •
Alarmové e-maily • •

ZÁKLADNOVÁ JEDNOTKA

SOFTWARE HD35-AP-S
VČETNĚ
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všeobecné informace

HD35-AP-W-E 
Základnová jednotka, výstup USB, Wi-Fi a Ethernet rozhraní

HD35-AP-G-E  
Základnová jednotka, výstup USB a GSM modul

Všeobecně:
Základnová jednotka, která slouží jako rozhraní mezi PC a datovými loggery. Přijímá 
data zaznamenaná loggerem prostřednictvím rádiového signálu a komunikuje s PC přes 
USB, GSM, Ethernet nebo lokální Wi-Fi sítě. Není nutná instalace ovladačů USB.
Přímé napájení přes USB rozhraní na PC nebo pomocí externího 6V DC napájení. 
Interní záložní baterie.
Pokud není jednotka připojena k PC, provádí se ukládání naměřených dat do interní pa-
měti (paměť je řízena v režimu kruhové paměti: je-li paměť zaplněna, jsou přepisována 
nejstarší data novými daty).
Akustický alarm integrovaným akustickým měničem. Konfi gurace pomocí software 
HD35-AP-S. Montáž pevná nebo pomocí odnímatelného nástěnného držáku (součást 
dodávky) nebo příplatkové montážní příruby.

Technické údaje:
Napájení: Interní, dobíjecí Li-Ion baterie 3,7 V, kapacita 2.250 mA / h, 

3-pólový konektor
Příkon: 30 mA bez provozu Ethernet / Wi-Fi a s typickou GSM aktivitou 

(**), 160 mA s Ethernetem, 275 mA s Wi-Fi
Bateriový provoz 
(typický):

3 dny, pokud není připojena do lokální sítě a s typickou GSM 
aktivitou (**), 11 hodin Ethernet, 8 hodin Wi-Fi

Přenosová frekvence: 868 MHz
Anténa: Prutová anténa
Přenosová vzdálenost: viz tabulka
Sériové výstupy: USB, mini USB konektor (kabel CP23)
Připojení Ethernet:
(pouze HD35-AP-W-E)

Podporováno (při dostupném internetovém připojení) 
zasílání upozornění prostřednictvím e-mailu a zasílání 
zaznamenaných dat e-mailem nebo na adresu FTP (***). 
Podporuje protokol Modbus TCP / IP. Integrovaný webový 
server.

Wi-Fi připojení:
(pouze HD35-AP-W-E)

Podporováno (při dostupném internetovém připojení) 
zasílání upozornění prostřednictvím e-mailu a zasílání 
zaznamenaných dat e-mailem nebo na adresu FTP (***). 
Podporuje protokol Modbus TCP / IP. Integrovaný webový 
server.

GSM připojení:
(pouze HD35-AP-G-E)

Pro zasílání poplachových e-mailů nebo SMS zpráv a dat 
přes e-mail nebo FTP (***). Podporuje protokol GPRS 
TCP / IP.

Interní paměť: Počet uložených naměřených hodnot závisí na typu připo-
jeného loggeru. Kapacita záznamu je 226,700 naměřených 
hodnot, pokud veškeré loggery zaznamenávají 7 měřených 
veličin. 

Signalizační LED: Připojení externího napájení, stav baterie, stav bezdrátového 
přenosu

Pracovní teplota a rela-
tivní vlhkost:

-10 ... +60 °C / 0 ... 85 % r.v., nekondenzující

Pouzdro
Materiál: LURAN® S 777K
Rozměry: 135 x 86 x 33 mm (bez antény) (v x š x h)

Montáž: Nástěnný držák (součást dodávky) nebo montážní příruba 
(za příplatek) 

Rozsah dodávky: Přístroj, baterie HD35-BAT1, software HD35-AP-S, nástěnný 
držák HD35-03, síťový zdroj

(**) Intenzivní využívání přenosu prostřednictvím sítě GSM může významně zvýšit spotře-
bu energie a snižuje výrazně životnost baterie.
(***) V základní verzi je přenost dat přes FTP realizován s intervalem nejméně 2 minuty a 
přenos je možný pouze v tom případě, že je v síti připojeno až 5 datových loggerů.
Pro plnou funkcionalitu FTP je nutné objednat volbu PLUS.

ZÁKLADNOVÁ JEDNOTKA

HD35ED-L-N/3-TC-E  
Bezdrátový teplotní datalogger s 3 vstupy pro senzory NTC, s displejem                                
(Teplotní snímače nejsou součástí dodávky)

Všeobecně:
Logger HD35ED-L-N/3-TC-E ukládá naměřené hodnoty do interní paměti (42.000 záz-
namů) a přenáší uložená data automaticky v pravidelných intervalech nebo na základě 
požadavku do základnové stanice.

Technické údaje:
Teplota

Senzor: NTC 10 kΩ @ 25 °C
Měřicí rozsah: -40 ... +105 °C (měřicí rozsah může být omezen dle pracovní 

teploty použitého snímače)
Rozlišení: 0,1 °C
Přesnost: ± 0,3 °C v rozsahu 0 … + 70 °C

± 0,4 °C mimo uvedený rozsah
Přístroj

 Přenosová frekvence: 868 MHz
Přenosová vzdálenost: 300 m (E, J) / 180 m (U) v otevřeném prostoru (může být 

snížena překážkami nebo nepříznivými povětrnostními vlivy)
Interval záznamu: 1, 2, 5, 10, 15, 30 s / 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60 min
Napájení: Interní, nedobíjecí Li-SOCl2 baterie, 3,6 V, typ AA, 2-pólový 

konektor Molex 5264
Bateriový provoz: typicky 2 roky (bez opakovače, interval měření 5 s a interval 

záznamu 30 s)
Provozní podmínky: -20 ... +70 °C / 0 ... 85 % r.v., nekondenzující

Rozměry: 135 x 102 x 33 mm (bez snímačů) (v x š x h)
Pouzdro: LURAN® S 777K
Krytí: IP 64
Rozsah dodávky: Přístroj, baterie, držák pro nástěnnou montáž HD35-03

NTC snímače teploty musejí být objednány zvlášť.

Potřebné příslušenství:
DTP35N-1-3-C  
Teplotní snímač NTC 10 kΩ, měřicí rozsah -20 ... +75 °C, Ø 5 x 40 mm, délka 
kabelu 3 m, 4-pólový konektor M12

BEZDRÁTOVÝ DATOVÝ LOGGER TEPLOTY

VČETNĚ

SOFTWARE HD35-AP-S

příslušenství strana 27

další příslušenství strana 27
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HD35ED-O-N-TV-E  
Bezdrátový datalogger teploty s pevnou vertikální sondou, bez displeje

HD35ED-L-N-TV-E  
Bezdrátový datalogger teploty s pevnou vertikální sondou, s displejem

Všeobecně:
HD35ED-O-N-TV-E ukládá naměřené hodnoty do interní paměti (68.000 záznamů)
a přenáší uložená data automaticky v pravidelných intervalech nebo na základě
požadavku do základnové stanice.
Pevná, vertikální sonda pro teplotu s teplotním senzorem NTC 10 kΩ.
Akustický alarm integrovaným akustickým měničem. Konfi gurace pomocí software
HD35-AP-S nebo pomocí tlačítek na čelní straně přístroje (pouze u verze s LCD disple-
jem). Napájení z interní baterie. Montáž pevná nebo pomocí odnímatelného nástěnného 
držáku (součást dodávky) nebo příplatkové montážní příruby.

Technické údaje:
Teplota

Senzor: NTC 10 kΩ @ 25 °C
Měřicí rozsah: -40 ... +105 °C
Rozlišení: 0,1 °C
Přesnost: ±0,3 °C v rozsahu 0 … 70 °C

±0,4 °C mimo uvedený rozsah
Přístroj

 Přenosová frekvence: 868 MHz
Přenosová vzdálenost: 300 m (E, J) / 180 m (U) v otevřeném prostoru (může být

snížena překážkami nebo nepříznivými povětrnostními vlivy)
Interval záznamu: 1, 2, 5, 10, 15, 30 s / 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60 min
Napájení: Interní, nedobíjecí Li-SOCl2 baterie, 3,6 V, typ AA, 2-pólový 

konektor Molex 5264
Bateriový provoz: typicky 2 roky (bez opakovače, interval měření 5 s a interval

záznamu 30 s)
Provozní podmínky: -20 ... +70 °C / 0 ... 85 % r.v., nekondenzující

Rozměry: 135 x 144 x 33 mm (v x š x h)
Pouzdro: LURAN® S 777K
Krytí: IP 64
Rozsah dodávky: Přístroj, baterie HD35-BAT1, držák pro nástěnnou montáž 

HD35-03

BEZDRÁTOVÝ DATOVÝ LOGGER TEPLOTY 

HD35ED-0-1N-TVI-E                 
Bezdrátový datalogger teploty a vlhkosti s pevnou vertikální sondou, bez displeje

HD35ED-L-1N-TVI-E  
Bezdrátový datalogger teploty a vlhkosti s pevnou vertikální sondou, s displejem

Všeobecně:
HD35ED-...-1N-TVI-E ukládá naměřené hodnoty do interní paměti (24.000 záznamů) a 
přenáší uložená data automaticky v pravidelných intervalech nebo na základě
požadavku do základnové stanice.
Pevná, vertikální sonda pro teplotu a relativní vlhkost, s teplotním senzorem NTC 10 kΩ 
a vysoce kvalitním senzorem vlhkosti.
Vypočítávané veličiny: rosný bod, teplota vlhkého teploměru, absolutní vlhkost, parciální 
tlak páry.
Akustický alarm integrovaným akustickým měničem. Konfi gurace pomocí software
HD35-AP-S nebo pomocí tlačítek na čelní straně přístroje (pouze u verze s LCD disple-
jem). Napájení z interní baterie. Montáž pevná nebo pomocí odnímatelného nástěnného 
držáku (součást dodávky) nebo příplatkové montážní příruby.

Technické údaje:
Vlhkost

Senzor: kapacitní
Měřicí rozsah: 0 ... 100 % r.v.
Rozlišení: 0,1 % r.v.
Přesnost (@ 23 °C): ±1,8 % r.v. (0 ... 80 % r.v.)

±[1,8 + 0,11 * (r.v. -80)] % r.v. (zbývající část rozsahu)
Senzor

 Pracovní teplota: -40 ... +105 °C (r.v. max=[100-2*(T-80)] @ T= 80 ... 105 °C)
Teplota

Senzor: Senzor integrovaný v modulu vlhkosti
Měřicí rozsah: -40 ... +105 °C
Rozlišení: 0,1 °C
Přesnost: ±0,2 °C v rozsahu 0 … 60 °C

±(0,2 – 0,05 * T) °C v rozsahu T= -40 ... 0 °C
±[0,2 + 0,032 * (T-60)] °C v rozsahu T= +60 ... +105 °C

Přístroj
 Přenosová frekvence: 868 MHz
Přenosová vzdálenost: 300 m (E, J) / 180 m (U) v otevřeném prostoru (může být

snížena překážkami nebo nepříznivými povětrnostními vlivy)
Interval záznamu: 1, 2, 5, 10, 15, 30 s / 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60 min
Napájení: Interní, nedobíjecí Li-SOCl2 baterie, 3,6 V, typ AA, 2-pólový 

konektor Molex 5264
Bateriový provoz: typicky 2 roky (bez opakovače, interval měření 5 s a interval

záznamu 30 s)
Provozní podmínky: -20 ... +70 °C / 0 ... 85 % r.v., nekondenzující

Rozměry: 135 x 144 x 33 mm (v x š x h)
Pouzdro: LURAN® S 777K
Krytí: IP 64
Rozsah dodávky: Přístroj, baterie HD35-BAT1, držák pro nástěnnou montáž 

HD35-03

BEZDRÁTOVÝ DATOVÝ LOGGER TEPLOTY         
A VLHKOSTI

vyobrazeno je 
HD35ED-L-1N-TVI-E   
s displejem

Příslušenství viz strana 27

Příslušenství viz strana 27
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všeobecné informace

HD35ED-L-1N-TV-E  
Bezdrátový datalogger teploty a vlhkosti s pevnou vertikální sondou, 
s displejem

Všeobecně:
HD35ED-L-1N-TV-E ukládá naměřené hodnoty do interní paměti (24.000 záznamů)
a přenáší uložená data automaticky v pravidelných intervalech nebo na základě
požadavku do základnové stanice.
Pevná, vertikální sonda teploty a relativní vlhkosti s teplotním senzorem NTC 10 kΩ       
a vysoce kvalitním senzorem vlhkosti.
Vypočítávané veličiny: rosný bod, teplota vlhkého teploměru, absolutní vlhkost, parciální 
tlak páry.
Akustický alarm integrovaným akustickým měničem. Konfi gurace pomocí software
HD35-AP-S nebo pomocí tlačítek na čelní straně přístroje. Napájení z interní baterie. 
Montáž pevná nebo pomocí odnímatelného nástěnného držáku (součást dodávky) nebo 
příplatkové montážní příruby.

Technické údaje:
Vlhkost

Senzor: Kapacitní
Měřicí rozsah: 0 ... 100 % r.v.
Rozlišení: 0,1 % r.v.
Přesnost (@ 23 °C): ±1,5 % r.v. (0 ... 90 % r.v.)

±2 % r.v. (zbývající část rozsahu)
 Pracovní teplota 
senzorů:

-20 ... +80 °C

Teplota
Senzor: NTC 10 kΩ @ 25 °C
Měřicí rozsah: -40 ... +105 °C
Rozlišení: 0,1 °C
Přesnost: ±0,3 °C v rozsahu 0…+70 °C

±0,4 °C mimo uvedený rozsah
Přístroj

 Přenosová frekvence: 868 MHz
Přenosová vzdálenost: 300 m (E, J) / 180 m (U) v otevřeném prostoru (může být

snížena překážkami nebo nepříznivými povětrnostními vlivy)
Interval záznamu: 1, 2, 5, 10, 15, 30 s / 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60 min
Napájení: Interní, nedobíjecí Li-SOCl2 baterie, 3,6 V, typ AA, 2-pólový 

konektor Molex 5264
Bateriový provoz: typicky 2 roky (bez opakovače, interval měření 5 s a interval

záznamu 30 s)
Provozní podmínky: -20 ... +70 °C / 0 ... 85 % r.v., nekondenzující

Rozměry: 135 x 144 x 33 mm (v x š x h)
Pouzdro: LURAN® S 777K
Krytí: IP 64
Rozsah dodávky: Přístroj, baterie HD35-BAT1, držák pro nástěnnou montáž 

HD35-03

BEZDRÁTOVÝ DATOVÝ LOGGER                         
TEPLOTY A VLHKOSTI

HD35ED-G-14BN-TVI-E  
Bezdrátový datalogger teploty, vlhkosti a atmosférického tlaku s pevnou vertikální 
sondou, s grafi ckým displejem

Všeobecně:
HD35ED-G-14BN-TVI-E ukládá naměřené hodnoty do interní paměti (22.000 záznamů) 
a přenáší uložená data automaticky v pravidelných intervalech nebo na základě
požadavku do základnové stanice.
Pevná, vertikální sonda teploty a relativní vlhkosti s teplotním senzorem integrovaným   
v modulu vlhkosti. Integrovaný tlakový senzor.
Vypočítávané veličiny: rosný bod, teplota vlhkého teploměru, absolutní vlhkost, parciální 
tlak páry.
Akustický alarm integrovaným akustickým měničem. Konfi gurace pomocí software
HD35-AP-S nebo pomocí tlačítek na čelní straně přístroje. Napájení z interní baterie. 
Montáž pevná nebo pomocí odnímatelného nástěnného držáku (součást dodávky) nebo 
příplatkové montážní příruby.

Technické údaje:
Vlhkost

Senzor: Kapacitní
Měřicí rozsah: 0 ... 100 % r.v.
Rozlišení: 0,1 % r.v.
Přesnost (@ 23 °C): ±1,8 % r.v. (0 ... 80 % r.v.)

±[1,8 + 0,11 * (r.v. -80)] % r.v. (zbývající část rozsahu)
Senzor

 Pracovní teplota: -40 ... +105 °C (r.v. max=[100-2*(T-80)] @ T= 80 ... 105 °C)
Teplota

Senzor: Senzor integrovaný v modulu vlhkosti
Měřicí rozsah: -40 ... +105 °C
Rozlišení: 0,1 °C
Přesnost: ±0,2 °C v rozsahu 0 … +60 °C

±(0,2 - 0,05 * T) °C v rozsahu T= -40 ... 0 °C
±[0,2 + 0,032 * (T-60)] °C v rozsahu T= 60 ... 105 °C

Atmosférický tlak
Senzor: Piezoodporový
Měřicí rozsah: 300 ... 1.100 hPa
Rozlišení: 0,1 hPa
Přesnost: ±0,5 hPa (800 ... 1.100 hPa) @ T= 25 °C 

±1 hPa (300 ... 1.100 hPa) @ T= 0 ... 50 °C
Přístroj

 Přenosová frekvence: 868 MHz
Přenosová vzdálenost: 300 m (E, J) / 180 m (U) v otevřeném prostoru (může být

snížena překážkami nebo nepříznivými povětrnostními vlivy)
Interval záznamu: 2, 5, 10, 15, 30 s / 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60 min
Napájení: Interní, nedobíjecí Li-SOCl2 baterie, 3,6 V, typ AA, 2-pólový 

konektor Molex 5264
Bateriový provoz: typicky 2 roky (bez opakovače, interval měření 10 s a interval
Provozní podmínky: záznamu 30 s)

Rozměry: 135 x 144 x 33 mm (v x š x h)
Pouzdro: LURAN® S 777K
Krytí: IP 64
Rozsah dodávky: Přístroj, baterie HD35-BAT1, držák pro nástěnnou montáž 

HD35-03

BEZDRÁTOVÝ DATOVÝ LOGGER TEPLOTY, 
VLHKOSTI A ATMOSFÉRICKÉHO TLAKU

VYSOKÁ
PŘESNOST
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HD35ED-G-14BNAB-E  
Bezdrátový datalogger teploty, vlhkosti, atmosférického tlaku, oxidu uhelnatého (CO)       
a oxidu uhličitého (CO2), s grafi ckým displejem

HD35ED-O-14BNAB-E  
Bezdrátový datalogger teploty, vlhkosti, atmosférického tlaku, oxidu uhelnatého (CO)       
a oxidu uhličitého (CO2), bez displeje

Všeobecně:
HD35ED-G-14BNAB-E ukládá naměřené hodnoty do interní paměti (32.000 záznamů) a 
přenáší uložená data automaticky v pravidelných intervalech nebo na základě požadav-
ku do základnové stanice. Veškeré senzory jsou integrovány v pouzdře loggeru.
Vypočítávané veličiny: rosný bod, teplota vlhkého teploměru, absolutní vlhkost, parciální
tlak páry. 
Akustický alarm integrovaným akustickým měničem. Konfi gurace pomocí software 
HD35-AP-S nebo nebo pomocí tlačítek na čelní straně přístroje. Napájení z interní bate-
rie. Montáž pevná nebo pomocí odnímatelného nástěnného držáku (součást dodávky) 
nebo příplatkové montážní příruby.

Technické údaje:
Vlhkost

Senzor: Kapacitní
Měřicí rozsah: 0 ... 100 % r.v.
Rozlišení: 0,1 % r.v.
Přesnost (@ 23 °C): ±1,8 % r.v. (0 ... 80 % r.v.)

±[1,8 + 0,11 * (r.v. -80)] % r.v. (zbývající část rozsahu)
Senzor

 Pracovní teplota: -40 ... +105 °C (r.v. max=[100-2*(T-80)] @ T= 80 ... 105 °C)
Teplota

Senzor: Senzor integrovaný v modulu vlhkosti
Měřicí rozsah: -40 ... +105 °C
Rozlišení: 0,1 °C
Přesnost: ±0,2 °C v rozsahu 0 … + 60 °C

±(0,2 – 0,05 * T) °C v rozsahu T= -40 ... 0 °C
±[0,2 + 0,032 * (T-60)] °C v rozsahu T= +60 ... +105 °C

Atmosférický tlak
Senzor: Piezoodporový
Měřicí rozsah: 300 ... 1.100 hPa
Rozlišení: 0,1 hPa
Přesnost: ±0,5 hPa (800 ... 1.100 hPa) @ T= 25 °C 

±1 hPa (300 ... 1.100 hPa) @ T= 0 ... 50 °C
Oxid uhelnatý (CO)

Senzor: Elektrochemický článek 
Měřicí rozsah: 0 ... 500 ppm
Rozlišení: 1 ppm
Přesnost: ±3 ppm +3 % z měřené hodnoty
 Pracovní teplota: -5 ... +50 °C
Reakční čas: T90 <50 s

Oxid uhličitý (CO2)
Senzor: NDIR (nedisperzní infračervená spektrometrie)
Měřicí rozsah: 0 ... 5.000 ppm
Rozlišení: 1 ppm
Přesnost: ±(50 ppm + 3 % z měřené hodnoty) @ 20 °C a 1.013 hPa
 Pracovní teplota: -5 ... +50 °C
Reakční čas: T90 <120 s (rychlost proudění vzduchu = 2 m/s)

Přístroj
 Přenosová frekvence: 868 MHz
Přenosová vzdálenost: 300 m (E, J) / 180 m (U) v otevřeném prostoru (může být

snížena překážkami nebo nepříznivými povětrnostními vlivy)
Interval záznamu: 10, 15, 30 s / 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60 min
Napájení: Interní, nedobíjecí Li-SOCl2 baterie, 3,6 V, typ AA, 2-pólový 

konektor Molex 5264
Bateriový provoz: typicky 1,5 roku (bez opakovače, interval měření a interval 

záznamu 2 min)
Provozní podmínky: -10 ... +70 °C / 0 ... 85 % r.v., nekondenzující
Rozměry: 135 x 126 x 33 mm (v x š x h)
Pouzdro: LURAN® S 777K
Rozsah dodávky: Přístroj, baterie HD35-BAT1, držák pro nástěnnou montáž 

HD35-03

BEZDRÁTOVÝ DATALOGGER TEPLOTY, VLHKOSTI, ATMOSFÉRICKÉHO TLAKU,                             
OXIDU UHELNATÉHO (CO) A OXIDU UHLIČITÉHO (CO2)

Příslušenství viz strana 27
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všeobecné informace

HD35ED-O-1NB-E  
Bezdrátový datalogger teploty, vlhkosti a oxidu uhličitého (CO2), bez displeje

HD35ED-G-1NB-E  
Bezdrátový datalogger teploty, vlhkosti a oxidu uhličitého (CO2), s grafi ckým displejem

Všeobecně:
HD35ED-G-1NB-E ukládá naměřené hodnoty do interní paměti (44.000 záznamů) a pře-
náší uložená data automaticky v pravidelných intervalech nebo na základě požadavku 
do základnové stanice. Veškeré senzory jsou integrovány v pouzdře loggeru.
Vypočítávané veličiny: rosný bod, teplota vlhkého teploměru, absolutní vlhkost, parciální
tlak páry. 
Akustický alarm integrovaným akustickým měničem. Konfi gurace pomocí software 
HD35-AP-S nebo nebo pomocí tlačítek na čelní straně přístroje. Napájení z interní bate-
rie. Montáž pevná nebo pomocí odnímatelného nástěnného držáku (součást dodávky) 
nebo příplatkové montážní příruby.

Technické údaje:
 Vlhkost

Senzor: Kapacitní
Měřicí rozsah: 0 ... 100 % r.v.
Rozlišení: 0,1 % r.v.
Přesnost (@ 23 °C): ± 1,8 % r.v. (0 ... 80 % r.v.)

± [1,8 + 0,11 * (r.v. -80)] % r.v. (zbývající část rozsahu)
Senzor

 Pracovní teplota: -40 ... +105 °C (r.v. max=[100-2*(T-80)] @ T= 80 ... 105 °C)
Teplota

Senzor: Senzor integrovaný v modulu vlhkosti
Měřicí rozsah: -40 ... +105 °C
Rozlišení: 0,1 °C
Přesnost: ±0,2 °C v rozsahu 0 … +60 °C

±(0,2 – 0,05 * T) °C v rozsahu T= -40 ... 0 °C
±[0,2 + 0,032 * (T-60)] °C v rozsahu T= 60 ... 105 °C

Oxid uhličitý (CO2)
Senzor: NDIR (nedisperzní infračervená spektrometrie)
Měřicí rozsah: 0 ... 5.000 ppm
Rozlišení: 1 ppm
Přesnost: ±(50 ppm +3 % z měřené hodnoty) @ 20 °C a 1.013 hPa
 Pracovní teplota: -5 ... +50 °C
Reakční čas: T90 <120 s (rychlost proudění vzduchu = 2 m/s)

Přístroj
 Přenosová frekvence: 868 MHz
Přenosová vzdálenost: 300 m (E, J) / 180 m (U) v otevřeném prostoru (může být

snížena překážkami nebo nepříznivými povětrnostními vlivy)
Interval záznamu: 10, 15, 30 s / 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60 min
Napájení: Interní, nedobíjecí Li-SOCl2 baterie, 3,6 V, typ AA, 2-pólový 

konektor Molex 5264
Bateriový provoz: typicky 1,5 roku (bez opakovače, interval měření a interval 

záznamu 2 min)
Provozní podmínky: -10 ... +70 °C / 0 ... 85 % r.v., nekondenzující
Rozměry: 135 x 126 x 33 mm (v x š x h)
Pouzdro: LURAN® S 777K
Rozsah dodávky: Přístroj, baterie HD35-BAT1, držák pro nástěnnou montáž

HD35-03

BEZDRÁTOVÝ DATALOGGER TEPLOTY,           
VLHKOSTI A OXIDU UHLIČITÉHO

HD35ED-G-H-E  
Bezdrátový datalogger se 3 univerzálními vstupy pro standardní senzory, s grafi ckým displejem

Všeobecně:
 Bezdrátový datalogger s třemi univerzálními vstupy pro vysílače 4 ... 20 mA, 0 ... 1 V 
nebo 0 ... 50 mV, teplotní senzory Pt100 / Pt1000 a termočlánky typu K, J, T, N, E, sníma-
če s izolovaným výstupem (max. jeden snímač) a potenciometrické snímače. Přístroj 
ukládá naměřené hodnoty do interní paměti (36.000 až 68.000 záznamů, v závislosti 
na počtu a typu připojených senzorů/snímačů) a přenáší uložená data automaticky v 
pravidelných intervalech nebo na základě požadavku do základnové stanice. Akustický 
alarm integrovaným akustickým měničem. Konfi gurace pomocí software HD35-AP-S. 
Montáž pevná nebo pomocí odnímatelného nástěnného držáku (součást dodávky) nebo 
příplatkové montážní příruby.

Připojení:
Model HD35ED-0-H používá k připojení 3 vstupních signálů svorkovnicové lišty. Každý 
vstup lze separátně konfi gurovat pro: Pt100 / Pt1000, termočlánky, 4 ... 20 mA, 0 ... 1 V, 0 ... 
50 mV nebo potenciometry. Pouze vstup 3 lze konfi gurat jako čítač (čítání spínacích impulsů 
beznapěťového kontaktu).

Technické údaje:
Pt100/Pt1000

Měřicí rozsah: -200 ... +650 °C
Rozlišení: 0,1 °C
Přesnost: ±0,1 °C (bez chyby snímače)
Připojení: 2-, 3- nebo 4 vodič

Termočlánky
Měřicí rozsah: K: -200 … +1.370 °C J: -100 … +750 °C  E: -200 … +750 °C 

T: -200 … +400 °C  N: -200 … +1.300 °C
Rozlišení: 0,1 °C
Přesnost: ±0,1 ~0,2 °C (bez chyby snímače)

Vstup 0/4 ... 20 mA
Ochranný odpor: interní (50 Ω)
Rozlišení: 16 bit
Přesnost: ± 2 μA

Vstup 0 ... 50 mV / 1 V
Vstupní odpor: 100 MΩ
Rozlišení: 16 bit
Přesnost: ±0,01 % FS

Izolovaný kontakt
Spínací frekvence: 50 Hz max

Potenciometr
Hodnota, rozlišení: typicky 10 kΩ, 16 bit
Přesnost: ±0,01 % FS

Přístroj
Přenosová frekvence: 868 MHz
Přenosová vzdálenost: 300 m (E, J) / 180 m (U) v otevřeném prostoru (může být

snížena překážkami nebo nepříznivými povětrnostními vlivy)
Interval záznamu: 5, 10, 15, 30 s / 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60 min
Napájení: Interní, nedobíjecí Li-SOCl2 baterie, 3,6 V, typ AA, 2-pólový 

konektor Molex 5264
Bateriový provoz: typicky 1,5 roku (bez opakovače, interval měření 10 s a 

interval záznamu 30 s)
Provozní podmínky: -10 ... +70 °C / 0 ... 85 % r.v., nekondenzující
Rozměry: 135 x 110 x 33 mm (v x š x h)
Pouzdro: LURAN® S 777K
Rozsah dodávky: Přístroj, Baterie HD35-BAT1, držák pro nástěnnou montáž 

HD35-03; 
Teplotní snímače naleznete v hlavním katalogu!

BEZDRÁTOVÝ DATALOGGER                                  
SE 3 UNIVERZÁLNÍMI VSTUPY
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HD35ED-W-H-E   
Vodotěsný, bezdrátový datalogger teploty se čtyřmi vstupy pro připojení standardních 
senzorů, bez displeje

Všeobecně:
Bezdrátový datalogger se čtyřmi univerzálními vstupy pro vysílače 4 ... 20 mA, 0 ... 1 V nebo 
0 ... 50 mV, teplotní senzory Pt100 / Pt1000 a termočlánky typu K, J, T, N, E, snímače s 
izolovaným výstupem (max. jeden snímač) a potenciometrické snímače. Vodotěsné pouz-
dro s krytím IP 67. Přístroj ukládá naměřené hodnoty do interní paměti (28.000 až 58.000 
záznamů), v závislosti na počtu a typu připojených senzorů/snímačů) a přenáší uložená 
data automaticky v pravidelných intervalech nebo na základě požadavku do základnové 
stanice. Akustický alarm integrovaným akustickým měničem. Konfi gurace pomocí software 
HD35-AP-S. Napájení interní baterií nebo externím napájením 7 ... 28 V DC (volba E). 
Montáž pomocí příplatkové montážní příruby. 

Technické údaje:
Pt100 / Pt1000

Měřicí rozsah: -200 ... +650 °C
Rozlišení: 0,1 °C
Přesnost: ± 0,1 °C (bez chyby snímače)
Připojení: 2-, 3- nebo 4 vodič

Termočlánky
Měřicí rozsah: K: -200 … +1.370 °C J: -100 … +750 °C

E: -200 … +750 °C T: -200 … +400 °C
N: -200 … +1.300 °C

Rozlišení: 0,1 °C
 Přesnost
(bez chyby snímače):

K: ±0,1 °C (<600 °C) E: ±0,1 °C (<300 °C)
 ±0,2 °C (>600 °C)  ±0,2 °C (>300 °C)
N: ±0,1 °C (<600 °C) J: ±0,1 °C
 ±0,2 °C (>600 °C) T: ±0,1 °C

Vstup 0/4 ... 20 mA
Ochranný odpor: interní (50 Ω)
Rozlišení: 16 bit
Přesnost: ±2 μA

Napěťový vstup
Vstupní odpor: 100 MΩ
Rozlišení: 16 bit
Přesnost: ±0,01 % FS

Izolovaný kontakt
Spínací frekvence: 50 Hz max

Potenciometr
Hodnota: typicky 10 kΩ
Rozlišení: 16 bit
Přesnost: ±0,01 % FS

Přístroj
 Přenosová frekvence: 868 MHz

   Přenosová vzdálenost: v otevřeném prostoru: 300 m (E, J) / 180 m (U) s interní anténou
Interval záznamu: 5, 10, 15, 30 s / 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60 min
Napájení: Interní, nedobíjecí Li-SOCl2 baterie, 3,6 V, typ AA, 2-pólový

konektor Molex 5264
Bateriový provoz: typicky 4 roky (bez opakovače, interval měření 10 s a interval

záznamu 30 s)
Provozní podmínky: -20 ... +70 °C / 0 ... 100 % r.v., nekondenzující
Rozměry: 140 x 80 x 55 mm (bez externí antény) (v x š x h)
Pouzdro: Polykarbonát
Krytí: IP 67
Rozsah dodávky: Přístroj, baterie

Teplotní snímače naleznete v hlavním katalogu!

VODOTĚSNÝ, BEZDRÁTOVÝ DATALOGGER TEPLOTY

HD35ED-W-N-TV-E  
Vodotěsný, bezdrátový datalogger teploty s pevnou vertikální sondou, 
bez displeje

Všeobecně:
Vodotěsné pouzdro s krytím IP 67. Přístroj ukládá naměřené hodnoty do interní paměti 
(68.000 záznamů) a přenáší uložená data automaticky v pravidelných intervalech nebo na 
základě požadavku do základnové stanice.
Pevná, vertikální teplotní sonda se senzorem NTC 10 kΩ.
Akustický alarm integrovaným akustickým měničem. Konfi gurace pomocí software HD35-
-AP-S. Napájení interní baterií. Montáž pomocí příplatkové montážní příruby.  

Technické údaje:
Teplota

Senzor: NTC 10 kΩ @ 25 °C
Měřicí rozsah: -40 ... +105 °C
Rozlišení: 0,1 °C
Přesnost: ±0,3 °C v rozsahu 0 … +70 °C

±0,4 °C zbývající část rozsahu
Přístroj

 Přenosová frekvence: 868 MHz
Přenosová vzdálenost:  v otevřeném prostoru: 300 m (E, J) / 180 m (U) s interní anténou
Interval záznamu: 1, 2, 5, 10, 15, 30 s / 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60 min
Napájení: Interní, nedobíjecí Li-SOCl2 baterie, 3,6 V, typ AA, 2-pólový

konektor Molex 5264
Bateriový provoz: typicky 2 roky (bez opakovače, interval měření 5 s a interval

záznamu 30 s)
Provozní podmínky: -20 ... +70 °C / 0…100 % r.v. nekondenzující

Rozměry: 170 x 80 x 55 mm (bez externí antény) (v x š x h)
Pouzdro: Polykarbonát
Krytí: IP 67
Rozsah dodávky: Přístroj, baterie

VODOTĚSNÝ, BEZDRÁTOVÝ DATALOGGER TEPLOTY
S PEVNOU VERTIKÁLNÍ SONDOU

Příslušenství viz strana 27



27

všeobecné informace

HD35ED-W-1N-TVI-E  
Vodotěsný, bezdrátový datalogger teploty a vlhkosti, s pevnou vertikální sondou,
bez displeje

Všeobecně:
Vodotěsné pouzdro s krytím IP 67. Přístroj ukládá naměřené hodnoty do interní paměti
(24.000 záznamů) a přenáší uložená data automaticky v pravidelných intervalech nebo 
na základě požadavku do základnové stanice.
Pevná, vertikální sonda teploty a relativní vlhkosti s teplotním senzorem integrovaným v 
modulu vlhkosti.
Vypočítávané veličiny: rosný bod, teplota vlhkého teploměru, absolutní vlhkost, parciální
tlak páry.
Akustický alarm integrovaným akustickým měničem. Konfi gurace pomocí software HD35-
-AP-S. Napájení interní baterií. Montáž pomocí příplatkové montážní příruby. 

Technické údaje:
Vlhkost

Senzor: Kapacitní
Měřicí rozsah: 0 ... 100 % r.v.
Rozlišení: 0,1 % r.v.
Přesnost (@ 23 °C): ±1,8 % r.v. (0 ... 80 % r.v.)

±[1,8 + 0,11 * (r.v. -80)] % r.v. (zbývající část rozsahu)
Senzor

 Pracovní teplota: -40 ... +105 °C (r.v. max=[100-2*(T-80)] @ T= 80 ... 105 °C)
Teplota

Senzor: Senzor integrovaný v modulu vlhkosti
Měřicí rozsah: -40 ... +105 °C
Rozlišení: 0,1 °C
Přesnost: ±0,2 °C v rozsahu 0 … 60 °C

±(0,2 – 0,05 * T) °C v rozsahu T= -40 ... 0 °C
±[0,2 + 0,032 * (T-60)] °C v rozsahu T= 60 ... 105 °C

Přístroj
 Přenosová frekvence: 868 MHz
Přenosová vzdálenost: v otevřeném prostoru:

300 m (E, J) / 180 m (U) s interní anténou,
>500 m (E, J, U) s externí anténou
(může být snížena překážkami nebo nepříznivými povětrn-
ostními vlivy)

Interval záznamu: 1, 2, 5, 10, 15, 30 s / 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60 min
Napájení: Interní, nedobíjecí Li-SOCl2 baterie, 3,6 V, typ AA, 2-pólový

konektor Molex 5264
Bateriový provoz: typicky 2 roky (bez opakovače, interval měření 5 s a interval

záznamu 30 s)
Provozní podmínky: -20 ... +70 °C / 0 ... 100 % r.v., nekondenzující

Rozměry: 170 x 80 x 55 mm (bez externní antény) (v x š x h)
Pouzdro: Polykarbonát
Krytí: IP 67
Rozsah dodávky: Přístroj, baterie

VODOTĚSNÝ, BEZDRÁTOVÝ DATALOGGER TEPLOTY 
A VLHKOSTI S PEVNOU VERTIKÁLNÍ SONDOU PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SYSTÉM                                                                                   

BEZDRÁTOVÝCH LOGGERŮ
Příslušenství:
HD35-CP23   
Komunikační kabel
HD35-SWD06  
Zásuvkový síťový zdroj
HD35-24W  
Příruba pro upevnění vodotěsných modelů HD35-ED-W... 
V objednávce uveďte typ přístroje, na který 
bude namontována.

HD35-BAT1  
Nabíjecí baterie 3,7 V Li-Ion. Pro základnovou jednotku HD35-AP… 
(mimo HD35-AP-D a HD35-AP-R) a opakovač HD35-RE.
HD35-BAT2  
Nenabíjecí baterie 3,6 V Li-SOCl2. 
Pro dataloggery HD35-ED... a alarmový modul HD35-ED-ALM.
HD35-ED-ALM-E  
Bezdrátový modul s dvěma reléovými výstupy pro signalizaci alarmů. Je řízen základní 
jednotkou a slouží k aktivaci dalších signálních přístrojů (sirény, majáky, atd.) nebo 
regulačních členů. Přenosová vzdálenost: 300 m v otevřeném poli. Pracovní teplota / -vl-
hkost: -10 ... 70 °C / 0 ... 85 % r.v. Napájení z interní baterie. Dodávka včetně nedobíjecí 
baterie  3,6 V Li-SOCI2 a nástěnného držáku HD35-03.
HD35-AP-S  
Další exemplář CD-ROM se základním softwarem HD35-AP-S. 
Pro operační systémy Windows®.
HD35-AP-PLUS  
Rozšířená verze software HD35-AP-S. Pro operační systémy Windows® .
Rozšířené funkce verze PLUS:
Základní funkce systému umožňují pouze správu dat v lokální databázi PC, na kterém je 
nainstalován software HD35-AP-S. Kromě toho jsou molžné pouze omezené funkce FTP: 
přenos dat je realizován základnovými jednotkami HD35-AP-G- nebo HD35-AP-W přes FTP 
s intervalem nejméně 2 minuty a přenos je možný pouze v tom případě, že je v síti připojeno 
max. 5 datových loggerů. Pro rozšíření funkcí je k dispozici verze software HD35-AP-PLUS   
s následujícími příplatkovými funkcemi:
•  vícekanálové připojení k databázi: je možné uložit data buď v lokální databázi, nebo 

ve vzdálené databázi na PC připojeném v lokální síti; zobrazení dat lze provést z libo-
volného počítače v lokální síti, na kterém je nainstalován software HD35-AP-S,

•  plná funkčnost FTP: bez omezení intervalu přenosu dat a počtu datových loggerů.

Základní funkce
Ukládání a zobrazení dat pouze v lokální databázi.

Funkce verze PLUS (neomezený Access Points)
Ukládání dat v lokální nebo vzdálené databázi. Zobrazování dat z libovolného počítače  
v lokální síti, na kterém je nainstalován software HD35-AP-S.

další na dotaz

HD35 AP


