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Przetworniki Temperatury Przetworniki Wilgotności Względnej

Elementem pomiarowym w przetwornikach temperatury jest 

sensor cyfrowy, zintegrowany z przetwornikiem bezpośrednio lub przy 

użyciu przewodu (zależy od modelu przetwornika).

Każdy przetwornik wilgotności posiada dodatkowo funkcję 

pomiaru temperatury powietrza oraz obliczeń punktu rosy. 

Wybrane modele wyróżnia dokładność nawet do ±0.8 %RH.

ź Wersja Przewodowa

ź Różne Długości Obudowy i Przewodów

ź Cyfrowy Sensor Temperatury

ź Różne Długości Obudowy i Przewodów

ź Zintegrowany Sensor lub Zewnętrzna Sonda

ź Opcjonalne Certyfikaty Wzorcowania (np. PCA)



BUDOWA PRZETWORNIKÓW PIONE
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Wydajny Procesor Łatwość Programowania

Każdy przetwornik PiOne został zaprojektowany w oparciu o wysoko 

wydajny procesor, zapewniający ponadprzeciętne możliwości 

obliczeniowe, istotne w tego typu urządzeniach pomiarowych.

Wszystkie ustawienia przetwornika PiOne można zmieniać przy użyciu 

programatora i programu PC, korzystając z interfejsu cyfrowego 

RS-485 (Modbus RTU).

Interfejs Modbus RTU Przetwornik Wielu Parametrów

Każdy przetwornik PiOne posiada popularny w automatyce interfejs 

RS-485 z protokołem Modbus RTU, który umożliwia komunikację z 

PLC, HMI i/lub PC.

Przetworniki wilgotności względnej i temperatury PiOne posiadają 

dodatkową funkcję obliczeń psychometrycznych, w tym m.in. liczenie 

temperatury punktu rosy.

Projektowane i Produkowane w Polsce

ź Przetworniki PiOne są projektowane przy współpracy wykwalifikowanych inżynierów 

z Niemiec oraz Polski.

ź Wszystkie przetworniki PiOne są produkowane i testowane w Polsce.

ź Standardowy czas produkcji każdego przetwornika PiOne wynosi 72 godziny. Istnieje 

możliwość realizacji ekspresowej zamówienia i wysyłki przetwornika w ciągu 24 godzin.

Assembled

in Poland
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PODSTAWOWE PARAMETRY PRZETWORNIKÓW PIONE

Dane Elektryczne

Napięcie zasilania 4.75...17 VDC

Pobór prądu Zależy od modelu

Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją Tak

Standard Wyjścia

Interfejs komunikacyjny RS-485 (Modbus RTU)

Element Pomiarowy

Mierzone parametry Zależy od modelu przetwornika (patrz: Tabela 1)

Zakres pomiarowy Zależy od modelu przetwornika (patrz: Tabela 1)

Dokładność pomiarów Zależy od modelu przetwornika (patrz: Tabela 1)

Warunki Pracy

Stopień ochrony IP 42

Temperatura pracy -30...+70 °C

Wilgotność 10...90 %RH (bez kondensacji)

Dane Mechaniczne

Materiał obudowy

(dot. podstawowej części przetwornika)

Stal nierdzewna

Wymiary obudowy

(bez złącz / dławnic / dod. elementów zewn.)

ø15 x 180 mm + przewód (dot. Pi- ...)

Przyłącze Elektryczne

Przyłącze elektryczne - Typ Przewód z rozszytymi żyłami

(długość przewodu zależy od modelu)

Pomiar Wilgotności z Ekstremalną Dokładnością

ź Przetworniki wilgotności względnej i temperatury powietrza PiOne w połączeniu z 

zewnętrzną sondą pomiarową Sens-H-... pozwalają na pomiar z maksymalną dokładnością 

±0.8 %RH lub nawet ±0.5 %RH (specjalna wersja sondy - Sens-H-SH).

ź Sondy Sens-H-... zamawiane są zawsze oddzielnie. Istnieje możliwość doboru standardowej 

sondy z zakresem pomiarowym 0...100 %RH oraz -50...+100 °C (modele Sens-H-S...) lub 

sondy z zakresem 0...100 %RH oraz -100...+200 °C (modele przemysłowe - Sens-H-I...).



MODELE PRZETWORNIKÓW PIONE

Pi-XXXYYZZ-DD
Przetwornik Przewodowy PiOne Pi-

Mierzone Wielkości

ź Więcej informacji - Tabela 1 XXX

Wersje Obudowy

ź Więcej informacji - Tabela 2 YY

Standard Wyjścia

ź Więcej informacji - Tabela 3 ZZ

Dodatkowe Opcje

ź Na zapytanie -DD

Wersje OEM

ź Więcej informacji - info@apone.eu OEM aa bb

Symbol Zamówieniowy:

www.apone.eu

Parametryzacja Przetworników PiOne

ź Programator USB z serii CODAP-RS485 w połączeniu z programem APConfig PC może 

służyć do zmiany parametrów przetworników PiOne.

ź Do zmian parametrów można również wykorzystać protokół Modbus RTU, który posiada 

każdy przetwornik PiOne.



MODELE PRZETWORNIKÓW PIONE

Tabela 1 - Mierzone Wielkości:
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Symbol ( XXX ) Mierzone Wielkości Zakres Pomiarowy Dokładność Pomiarowa

H00
Wilgotność względna

Temperatura powietrza

0...100 %RH (*)

Max. -100...+200 °C (*)

Max. ±0.8 %RH (*)

Max. ±0.1 °C (*)

S00 (1)
Wilgotność względna

Temperatura powietrza

0...100 %RH

-30...+70 °C

Max. ±2.0 %RH

Max. ±0.2 °C

S01 (2)
Wilgotność względna

Temperatura powietrza

0...100 %RH

-30...+70 °C

Max. ±2.0 %RH

Max. ±0.2 °C

U0F Temperatura -30…+70 °C Max. ±0.2 °C

(*) - Zależy od zewnętrznego elementu pomiarowego, który zamawiany jest oddzielnie

(1) - Filtr ochronny elementu pomiarowego - filtr polietylenowy (pory 40 µm)

(2) - Filtr ochronny elementu pomiarowego - filtr z tworzywa (szerokość szczeliny 1 mm)

Wykonania Specjalne

ź Dostępnych jest wiele wariantów wykonania przetworników. Wszystkie opcje standardowe 

przetworników PiOne zostały opisane w katalogu.

ź Jeśli standardowe rozwiązania nie odpowiadają wymogom aplikacji, zapraszamy do 

kontaktu. Możliwe są bowiem wykonania specjalne przetworników, w zależności od potrzeb.



MODELE PRZETWORNIKÓW PIONE

Tabela 2 - Wersje Obudowy:
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Obudowa Podstawowa Wykonanie Obudowy Typ Sensora Symbol ( XXX ) Symbol ( YY )

Złącze zewnętrznego 

sensora

Długość obudowy [mm]: 

125 mm (1x), 225 (2x), 325 

(3x), 425 (4x), 525 (5x), 625 

(6x), 725 (7x), 825 (8x), 925 

(9x)

Długość przewodu [m]: 

1 (x =1), 10 (x = A), 3 

spiralny (x = S)

H00
1x, 2x, 3x, 4x, 5x, 

6x, 7x, 8x, 9x

Sensor na zewnątrz 

obudowy (filtr polietylenowy 

- pory 40 µm)

Długość obudowy [mm]: 

125 mm (1x), 225 (2x), 325 

(3x), 425 (4x), 525 (5x), 625 

(6x), 725 (7x), 825 (8x), 925 

(9x)

Długość przewodu [m]: 

1 (x =1), 10 (x = A), 3 

spiralny (x = S)

S00
1x, 2x, 3x, 4x, 5x, 

6x, 7x, 8x, 9x

Sensor na zewnątrz 

obudowy (filtr z tworzywa - 

szerokość szczeliny 1 mm)

Długość obudowy [mm]: 

125 mm (1x), 225 (2x), 325 

(3x), 425 (4x), 525 (5x), 625 

(6x), 725 (7x), 825 (8x), 925 

(9x)

Długość przewodu [m]: 

1 (x =1), 10 (x = A), 3 

spiralny (x = S)

S0F, U0F
1x, 2x, 3x, 4x, 5x, 

6x, 7x, 8x, 9x

Tabela 3 - Standard Wyjść:

Symbol ( ZZ ) Standard Wyjścia

A0 RS-485 (Modbus RTU)



Zewnętrzne Sondy Programatory, Konwertery i Rejestratory Puszki, Przewody i Uchwyty

Sens-H-S

Sonda %RH i °C.

Zakres: 0. . .100 %RH, 

-50...+100 °C.

Dokładność: ±0.8 %RH, 

±0.1 °C.

CODAP-RS485

Programator urządzeń 

APONE.

Dostarczany w komplecie 

z programem APConfig 

PC.

CONBOX

Puszka połączeniowa do 

sieci RS485.

Dostępne różne warianty 

wykonania puszki.

Sens-H-S3 (meteo)

Sonda %RH i °C. 

Zakres: 0. . .100 %RH, 

-50...+100 °C.

Dokładność: ±0.8 %RH, 

±0.1 °C.

CONV-RS485/...

Konwerter RS-485 / USB 

lub Ethernet LAN.

Dostępne różne modele.

C...

Przewody i złącza do 

urządzeń APONE.

Dostępne różne modele.

Sens-H-SM

Sonda %RH i °C. 

Zakres: 0. . .100 %RH, 

-50...+100 °C.

Dokładność: ±0.8 %RH, 

±0.1 °C.

MasterOne-I

Rejestrator danych dla 

urządzeń  APONE z RS-

485 (Modbus RTU).

Kompatybilne z IDAPS 

oraz APSystem PC.

ADP

Adaptery montażowe do 

urządzeń APONE, które 

upraszczają instalację 

mechaniczną.

Dostępne różne modele.

Sens-H-IC102S

Sonda %RH i °C. 

Zakres: 0. . .100 %RH, 

-100...+200 °C.

Dokładność: ±0.8 %RH, 

±0.1 °C.

HMI

Panel dotykowy z funkcją 

rejestracji danych. 

Wymiary: 7", 10.1", 15".

NVS

Osłona radiacyjna to 

idealne rozwiązanie przy 

pomiarach %RH i °C na 

zewnątrz budynków.

Sens-H-IM102S

Sonda %RH i °C. 

Zakres: 0. . .100 %RH, 

-100...+200 °C.

Dokładność: ±0.8 %RH, 

±0.1 °C.

Sens-H-C04 (miniature)

Sonda %RH i °C. 

Zakres: 0. . .100 %RH, 

-40...+85 °C.

Dokładność: ±1.5 %RH, 

±0.3 °C.

www.apone.eu

AKCESORIA



PC

MiOne

SiOne

LiOne

PiOne

DATABASE DATALOGGER HMI

measuring
points

PLC

USERUSERUSERUSER

users

IT

ROUTER

SYSTEMY POMIAROWE

APSystem PC - Program na Komputer PC

Program APSystem PC umożliwia współpracę z urządzeniami z RS-485 

(Modbus RTU) oraz Ethernet LAN (Modbus TCP). Obsługa programu 

odbywa się z poziomu komputera PC (z systemem Windows), na którym 

pracuje aplikacja.

ź Wizualizacja w postaci mapy, przebiegów, wskaźników

ź Alarmowanie poprzez zmianę grafiki, wiadomości email

ź Rejestracja danych pomiarowych do plików Excel

ź Generowanie raportów z wykonanych pomiarów

IDAPS - System Pomiarowy w Chmurze

IDAPS umożliwia współpracę z wieloma urządzeniami pomiarowymi. 

Obsługa systemu pomiarowego jest możliwa z dowolnego urządzenia 

wyposażonego w przeglądarkę internetową, czyli m.in. smartfona, tabletu, 

komputera. Przykładowy system - www.idaps.eu.

ź Wizualizacja w postaci mapy, przebiegów, wskaźników

ź Alarmowanie poprzez zmianę grafiki, wiadomości email

ź Rejestracja danych pomiarowych na serwerze

ź Generowanie raportów z wykonanych pomiarów

www.apone.eu

IDEOWA ARCHITEKTURA SYSTEMU



www.apone.eu

OFERTA PARTNERSKA

ZOSTAŃ PARTNEREM APONE

AUTHORIZED

PARTNER

AUTHORIZED

DISTRIBUTOR

AUTHORIZED

INTEGRATOR

APONE jest marką dynamicznie rozwijającą się, której udział w rynku aparatury kontrolno-pomiarowej rośnie rok do roku. Rozwój na nowych 

rynkach wymaga współpracy z nowymi partnerami, którzy są ciągle poszukiwani w ramach programu Partner, Dystrybutor oraz Integrator.

AUTHORIZED PARTNER to program dla 

firm, które interesuje wyższa prowizja, a także 

szerszy zakres obowiązków. 

W ramach tego modelu Partner zobowiązany 

jest do promocji i sprzedaży produktów 

APONE, wsparcia technicznego w zakresie 

tych produktów, szkoleń dla klientów oraz 

integracji systemów pomiarowych.

AUTHORIZED DISTRIBUTOR skierowany 

jest do firm skupionych na handlu elementami 

automatyki.

Zadanie Partnera sprowadza się do promocji i 

sprzedaży produktów APONE. Partner może 

wykorzystać bardzo krótkie terminy wysyłki, 

co zwalnia go z konieczności budowania 

własnych stanów magazynowych.

AUTHORIZED INTEGRATOR to program 

dla firm zajmujących się ogólnie rozumianą 

integracją systemów automatyki. 

Partner w ramach tego modelu posiada 

dostęp do najnowszych rozwiązań APONE, 

które umożliwiają realizację budżetowych 

projektów, ale również aplikacji najbardziej 

wymagających.

APONE OFERUJE

ź Zaawansowane urządzenia do kontroli 

parametrów powietrza.

ź Narzędzia i oprogramowanie niezbędne 

do programowania przetworników.

ź Konfigurator produktów dostępny online 

ułatwiający dobór urządzenia.

ź Bezpłatne szkolenia produktowe, również 

online.

ź Dostęp do bazy wiedzy APONE, w tym 

zawsze najnowszych dokumentacji 

technicznych, instrukcji multimedialnych, 

urządzeń testowych i prototypowych.

ź Jasna polityka cenowa i programy 

bonusowe za wyniki.

ź Bardzo krótkie terminy wysyłek dzięki 

modułowej konstrukcji.

ź Brak konieczności magazynowania we 

własnym zakresie.



tel.: +48 61 811 60 40

info@apone.eu
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