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Przetworniki Temperatury Przetworniki Wilgotności Względnej

Elementem pomiarowym w przetwornikach temperatury jest 

sensor cyfrowy lub oporowy czujnik PT100 / PT1000 (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 Naścienna i Kanałowa

ź Do Czujników PT100 / PT1000 (2- i 3-przewodowych)

ź Funkcje Termostatu (wybrane modele)

ź Wersja Naścienna i Kanałowa

ź Zintegrowany Sensor lub Zewnętrzna Sonda

ź Opcjonalne Certyfikaty Wzorcowania (np. PCA)

Przetworniki CO2 Przetworniki Różnicy Ciśnień

W przetwornikach CO2 do pomiaru stężenia dwutlenku węgla 

wykorzystany został czujnik typu NDIR, zapewniający optymalne

parametry pomiarów.

Przetworniki pozwalają zmierzyć nie tylko różnicę ciśnień, ale również 

przepływ powietrza. Dodatkową zaletą urządzeń tego typu jest funkcja 

kompensacji temperatury.

ź Standardowy Zakres Pomiarowy: 0...2000/5000/10000 ppm

ź Rozszerzony Zakres Pomiarowy: 0.04...2/5 % CO2

ź Wersje Naścienne i Kanałowe

ź Zakres Pomiarowy: -500...+500 Pa

ź Funkcja Pomiaru Przepływu Powietrza i Temperatury

ź Do Powietrza i Gazów Obojętnych

Przetworniki Ciśnienia Atmosferycznego Przetworniki Sygnałów Analogowych

Przetworniki z tej serii mierzą ciśnienie atmosferyczne, a dodatkowo

temperaturę powietrza. Wszystkie funkcje pomiarowe zapewnia 

wbudowany czujnik cyfrowy.

Przetworniki te umożliwiają pomiar sygnałów analogowych, 

napięciowych lub prądowych, dzięki czemu mogą współpracować

z czujnikami różnych wielkości fizycznych.

ź Zakres Pomiarowy: 800...1100 hPa  

ź Funkcja Pomiaru Temperatury

ź Wersja Naścienna

ź Pomiar Sygnałów 0...10 V, 0...20 mA lub 4...20 mA

ź 12-bitowa Rozdzielczość

ź Zaimplementowane Filtry (ciągły i uśredniający)

Przetworniki Stężenia LZO (VOC) Przetworniki Pyłów Zawieszonych (PM)

Przetworniki LZO mierzą stężenie lotnych związków organicznych 

w powietrzu. Wszystkie funkcje pomiarowe zapewnia wbudowany 

czujnik cyfrowy.

Dzięki zintegrowanemu cyfrowemu czujnikowi pyłów zawieszonych 

PM1, PM2.5, PM4 oraz PM10 przetworniki umożliwiają kontrolę 

jakości powietrza w budynkach.

ź Wysokiej Jakości Cyfrowy Czujnik LZO

ź Zakres Pomiarowy: 0...30 ppm LZO

ź Okres aktualizacji pomiarów: 30 s

ź Jednoczesny Pomiar Pyłów PM1, PM2.5, PM4 oraz PM10

ź Wysoka Stabilność Pomiarów

ź Zakres Pomiarowy: 1...1000 μg/m3
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Wydajny Procesor Łatwość Programowania

Każdy przetwornik SiOne został zaprojektowany w oparciu o wysoko 

wydajny procesor, zapewniający ponadprzeciętne możliwości 

obliczeniowe, istotne w tego typu urządzeniach pomiarowych.

Wszystkie ustawienia przetwornika SiOne można zmieniać przy użyciu 

programatora i programu PC, korzystając z interfejsu cyfrowego 

RS-485 (Modbus RTU) lub Ethernet LAN (Modbus TCP).

Interfejs Modbus RTU lub Modbus TCP Przetwornik Wielu Parametrów

Każdy przetwornik SiOne posiada popularny w automatyce interfejs 

sieciowy RS-485 (Modbus RTU) lub Ethernet LAN (Modbus TCP), który 

umożliwia komunikację z PLC, HMI i/lub PC.

Jeden przetwornik SiOne może mierzyć jednocześnie aż cztery 

parametry powietrza. Jest to możliwe dzięki opcji zainstalowania

 w jednym przetworniku kilku sensorów pomiarowych.

Wyjścia Analogowe Szybka Konfiguracja na Miejscu

Każdy przetwornik SiOne może być wyposażony w maksymalnie 

trzy wyjścia analogowe, napięciowe (0...5 V lub 0...10 V) lub prądowe 

(0...20 mA lub 4...20 mA). Standard wyjścia jest programowalny.

Każdy przetwornik SiOne posiada przełącznik typu DIP-Switch, który 

umożliwia szybką konfigurację adresu i prędkości (dot. RS-485) oraz 

standardu wyjścia analogowego (dot. modeli z wyjściem analogowym).

Wyjście Przekaźnikowe Różne Elementy Pomiarowe

Każdy przetwornik SiOne może posiadać jedno programowalne 

wyjście przekaźnikowe. Wyjście może być zależne od mierzonego 

parametru (próg, histereza) lub sterowane przez RS-485.

Każdy przetwornik SiOne posiada zintegrowane sensory pomiarowe 

i/lub zewnętrzne sensory, które dają możliwość wyboru właściwego 

rozwiązania do każdej aplikacji.
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PODSTAWOWE PARAMETRY PRZETWORNIKÓW SIONE

Dane Elektryczne

Napięcie zasilania 11.5...27 VDC

11.5...32 VDC / 24 VAC ± 5% (dot. Si-...-HV)

Pobór prądu Zależy od modelu

Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją Tak

Standard Wyjścia

Interfejs komunikacyjny RS-485 (Modbus RTU) (dot. Si- ...Ax..., ...P1...)

Ethernet LAN (Modbus TCP) (dot. Si- ...Ex...)

Wyjścia analogowe - Liczba Brak wyjść analogowych (dot. Si- ...A0..., ...E0..., ...P1...)

1 programowalne wyjście analogowe (dot. Si- ...A1..., ...E1...)

2 programowalne wyjścia analogowe (dot. Si- ...A2..., ...E2...)

3 programowalne wyjścia analogowe (dot. Si- ...A3..., ...E3...)

Wyjścia analogowe - Typ 0...5 V / 0...10 V / 0...20 mA / 4...20 mA 

(parametr programowalny)

Wyjścia analogowe - Rozdzielczość 12 bit

Wyjście przekaźnikowe - Liczba Brak wyjść przekaźnikowych (dot. Si- ...Ax..., ...Ex...)

1 programowalne wyjście przekaźnikowe (dot. Si- ...P1...)

Wyjścia przekaźnikowe - Dopuszczalny prąd Dopuszczalny prąd: 1 A / 30 VDC, 0.3 A / 125 VAC

Element Pomiarowy

Mierzone parametry Zależy od modelu przetwornika (patrz: Tabela 1 oraz Tabela 2)

Zakres pomiarowy Zależy od modelu przetwornika (patrz: Tabela 1 oraz Tabela 2)

Dokładność pomiarów Zależy od modelu przetwornika (patrz: Tabela 1 oraz Tabela 2)

Warunki Pracy

Stopień ochrony IP 20 (dot. Si- ...Px..., ...Rx..., ...S0...)

IP 65 od frontu / IP20 od tyłu (dot. Si- ...Jx...)

IP 65 (dot. Si- ...Cx..., ...Ex...., ...Kx..., ...Lx..., ...Mx..., ...Wx...)

Temperatura pracy 0...+50 °C (dot. przetworników z funkcją pomiaru CO2)

-10...+60 °C (dot. przetworników z funkcją pomiaru PM)

-30...+60 °C (dot. przetworników bez funkcji pomiaru CO2 lub PM)

Wilgotność 0...95 %RH (bez kondensacji)
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PODSTAWOWE PARAMETRY PRZETWORNIKÓW SIONE

Dane Mechaniczne

Materiał obudowy

(dot. podstawowej części przetwornika)

ABS (dot. Si- ...Px..., ...Rx..., ...S0...)

Poliwęglan (dot. Si- ...Cx..., ...Ex..., ...Jx..., ...Kx..., ...L1..., ...M1..., ...Wx...)

Wymiary obudowy

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

64 x 58 x 35 mm (dot. Si- ...C0.., ...E0..., ...W0...)

64 x 58 x 35 mm + przewód (dot. Si- ...C1..., ...C2..., ...C5...)

64 x 58 x 35 mm + przewód + część pomiarowa 125 mm (dot. Si- ...WB...)

64 x 58 x 35 mm + przewód + część pomiarowa 180 mm (dot. Si- ...WD...)

64 x 58 x 35 mm + część kanałowa: 125 mm + długość sensora zewn. (dot. Si- ...Kx...)

64 x 58 x 35 mm + część kanałowa: 180 mm (dot. Si- ...Lx...)

64 x 58 x 35 mm + część kanałowa: 300 mm (dot. Si- ...Mx...)

66 x 115 x 40 mm + część kanałowa: 200 mm (dot. Si- ...Jx...)

80 x 80 x 25 mm (dot. Si- ...Rx..., ...S0...)

80 x 120 x 25 mm (dot. Si- ...Px...)

Przyłącze Elektryczne

Przyłącze elektryczne - Typ Złącze zaciskowe - dopuszczalny przekrój żył przewodu: 14…20 AWG (2,08…0,516 mm2) 

(dot. Si- ...Px..., …Rx…, …S0…)

Złącze śrubowe, rozłączne - dopuszczalny przekrój żył przewodu: 16…28 AWG 

(1,31…0,081 mm2) (dot. Si- …Cx…, ...E0..., ...J2..., …K1…, …L1…, …M1…, …Wx…)

Pomiar Kilku Parametrów Powietrza

ź Przetworniki SiOne w wersji kombi (oznaczenie Si-Q...) posiadają kilka sensorów 

pomiarowych i umożliwiają jednoczesny pomiar dwóch, trzech lub aż czterech różnych 

parametrów powietrza, 

ź Najbardziej złożona wersja (oznaczenie Si-QMA... oraz Si-QNA...) pozwala mierzyć 

wilgotność względną, temperaturę, ciśnienie atmosferyczne oraz stężenie dwutlenku węgla 

CO2.



MODELE PRZETWORNIKÓW SIONE

Si-XXXYYZZ-DD
Programowalny Przetwornik SiOne Si-

Mierzone Wielkości

ź Więcej informacji - Tabela 1, 2 XXX

Wersje Obudowy

ź Więcej informacji - Tabela 3, 4 YY

Standard Wyjścia

ź Więcej informacji - Tabela 5 ZZ

Dodatkowe Opcje

ź Więcej informacji - Tabela 6 -DD

Wersje OEM

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

Symbol Zamówieniowy:

www.apone.eu

Programowanie Przetworników SiOne

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

służyć do zmiany parametrów przetworników SiOne z interfejsem RS-485 (Modbus RTU).

ź Przetworniki SiOne w wersji z Mosbus TCP można parametryzować przy użyciu 

dedykowanego programu APConfig PC oraz interfejsu Ethernet LAN.

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

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

A00 Sygnał analogowy 0...10 V / 0(4)...20 mA Max. ±0.1% FS*

B00
Ciśnienie atmosferyczne

Temperatura powietrza

800...1100 hPa

-10...+60 °C 

Max. ±2 hPa

Max. ±0.5 °C

CA0 Stężenie dwutlenku węgla CO2 0...10000 ppm Max. ±40 ppm ±3% WO*

C20 Stężenie dwutlenku węgla CO2 0.04...2 % Max. ±0.02 % ±3% WO*

C50 Stężenie dwutlenku węgla CO2 0.04...5 % Max. ±0.02 % ±10% WO*

D50
Różnica ciśnień / Przepływ

Temperatura powietrza

-500...+500 Pa

-10...+60 °C

Max. ±0.1 Pa ±3% WO*

Max. ±2.0 °C

H00
Wilgotność względna

Temperatura powietrza

0...100 %RH (*)

Max. -100...+200 °C (*)

Max. ±0.8 %RH (*)

Max. ±0.1 °C (*)

L00 Lotne związki organiczne (LZO/VOC) 0...30 ppm Max. ±15% WO* 

S00
Wilgotność względna

Temperatura powietrza

0...100 %RH

-20...+60 °C

Max. ±2.0 %RH

Max. ±0.2 °C

T00 Temperatura -40…+120 °C Max. ±0.5 °C

P00 Pyły zawieszone (PM1, PM2.5, PM4, PM10) 1...1000 μg/m3 Max. ±10 μg/m3

R00 Temperatura (PT100) Max. -200…+550 °C (*) Max. ±0.5% FS*  (*)

R01 Temperatura (PT1000) Max. -200…+550 °C (*) Max. ±0.5% FS*  (*)

FS* - Pełen Zakres (z ang. Full Scale)

WO* - Wartość Odczytana

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

Zewnętrzne Elementy Pomiarowe

ź Do przetworników Si-H00..., Si-QHx... oraz Si-QNA... można podłączyć zewnętrzną sondę 

pomiarową wilgotności względnej i temperatury, która dobierana jest w zależności od 

aplikacji.

ź Do przetworników Si-R00... oraz Si-R01... natomiast można podłączyć zewnętrzny czujnik 

oporowy typu PT100 lub PT1000, który również dobiera się w zależności od wymogów.
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Tabela 2 - Mierzone Wielkości (wersje łączone - kombi Q):
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Symbol ( XXX ) Mierzone Wielkości Zakres Pomiarowy Dokładność Pomiarowa

QTA
Temperatura powietrza

Stężenie dwutlenku węgla CO2

-10…+80 °C

0...10000 ppm (**)

Max. ±0.5 °C

Max. ±40 ppm ±3% WO*

QCA

Wilgotność względna

Temperatura powietrza

Stężenie dwutlenku węgla CO2

0...100 %RH

0...+50 °C

400...10000 ppm

Max. ±3.0 %RH

Max. ±0.4 °C

Max. ±30 ppm ±3% WO*

QSA

Wilgotność względna

Temperatura powietrza

Stężenie dwutlenku węgla CO2

0...100 %RH

-20...+60 °C

0...10000 ppm (**)

Max. ±2.0 %RH

Max. ±0.2 °C

Max. ±40 ppm ±3% WO*

QSB

Wilgotność względna

Temperatura powietrza

Ciśnienie atmosferyczne

0...100 %RH

-20...+60 °C

800...1100 hPa

Max. ±2.0 %RH

Max. ±0.2 °C

Max. ±2 hPa

QSL

Wilgotność względna

Temperatura powietrza

Stężenie LZO

0...100 %RH

-20...+60 °C

0...30 ppm

Max. ±2.0 %RH

Max. ±0.2 °C

Max. ±15% WO*

QSP

Wilgotność względna

Temperatura powietrza

Pyłki zawieszone (PM)

0...100 %RH

-20...+60 °C

1...1000 μg/m3

Max. ±2.0 %RH

Max. ±0.2 °C

Max. ±10 μg/m3

QHA

Wilgotność względna

Temperatura powietrza

Stężenie dwutlenku węgla CO2

0...100 %RH (*)

Max. -100...+200 °C (*)

0...10000 ppm

Max. ±0.8 %RH (*)

Max. ±0.1 °C (*)

Max. ±40 ppm ±3% WO*

QHB

Wilgotność względna

Temperatura powietrza

Ciśnienie atmosferyczne

0...100 %RH (*)

Max. -100...+200 °C (*)

800...1100 hPa

Max. ±0.8 %RH (*)

Max. ±0.1 °C (*)

Max. ±2 hPa

QHL

Wilgotność względna

Temperatura powietrza

Stężenie LZO

0...100 %RH (*)

Max. -100...+200 °C (*)

0...30 ppm

Max. ±0.8 %RH (*)

Max. ±0.1 °C (*)

Max. ±15% WO*

QHP

Wilgotność względna

Temperatura powietrza

Pyłki zawieszone (PM)

0...100 %RH (*)

Max. -100...+200 °C (*)

1...1000 μg/m3

Max. ±0.8 %RH (*)

Max. ±0.1 °C (*)

Max. ±10 μg/m3

QMA

Wilgotność względna

Temperatura powietrza

Stężenie dwutlenku węgla CO2

Ciśnienie atmosferyczne

0...100 %RH

-20...+60 °C

0...10000 ppm (**)

800...1100 hPa

Max. ±2.0 %RH

Max. ±0.2 °C

Max. ±40 ppm ±3% WO*

Max. ±2 hPa

QNA

Wilgotność względna

Temperatura powietrza

Stężenie dwutlenku węgla CO2

Ciśnienie atmosferyczne

0...100 %RH (*)

Max. -100...+200 °C (*)

0...10000 ppm (**)

800...1100 hPa

Max. ±0.8 %RH (*)

Max. ±0.1 °C (*)

Max. ±40 ppm ±3% WO*

Max. ±2 hPa

FS* - Pełne Wyskalowanie (z ang. Full Scale)

WO* - Wartość Odczytana

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

(**) - Dostępne są również modele przetworników Si-Q... z zakresem pomiarowym 0.04...2 % CO2 i 0.04...5 % CO2
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Tabela 3 - Wersje Obudowy (wersja naścienna):
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Obudowa Podstawowa Wykonanie Obudowy Typ Sensora Symbol ( XXX ) Symbol ( YY )

Sensor / sensory wewnątrz 

obudowy

B00, Cx0, L00, 

S00, T00, QCA, 

QSx, QTx, QMA

R0

Sensor / sensory wewnątrz 

obudowy i/lub na zewnątrz 

obudowy

S00, QSx, QSL, 

QMA
R1

Sensor / sensory wewnątrz 

obudowy i/lub na zewnątrz 

obudowy

D50 R2

Złącze sensora i ew. sensory 

wewnątrz obudowy (dotyczy 

wersji Q)

H00, QHx, QHL, 

QNA
S0

Sensor / sensory wewnątrz 

obudowy
P00 P0

Sensor / sensory wewnątrz 

obudowy i na zewnątrz 

obudowy

QSP P1

Złącze sensora i sensory 

wewnątrz obudowy
QHP P2

Wykonania Specjalne

ź Dostępnych jest ponad 8000 wariantów wykonania przetworników. Wszystkie opcje 

standardowe przetworników SiOne 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.
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Tabela 4 - Wersje Obudowy (wersja naścienna i kanałowa):

Obudowa Podstawowa Wykonanie Obudowy Typ Sensora Symbol ( XXX ) Symbol ( YY )

Sensor / sensory na 

zewnątrz obudowy
T00 W0

Sensor / sensory na 

zewnątrz obudowy
S00 W0

Sensor / sensory na 

przewodzie (długość: 1 m + 

część pomiarowa: 125 lub 

180 mm)

S00
WB

WD

Sensor / sensory na 

przewodzie (długość 

przewodu: 1, 2 lub 5 m)

T00

W1

W2

W5

Złącze zewnętrznego 

sensora
H00 C0

Złącze zewnętrznego 

sensora na przewodzie 

(długość przewodu: 1, 2 lub 

5 m)

H00

C1

C2

C5

Złącze zewnętrznego 

sensora
A00, R00, R01 E0

Wersja kanałowa, złącze 

zewnętrznego sensora na 

bagnecie

H00 K1

Wersja kanałowa, sensor / 

sensory na zewnątrz 

obudowy (w bagnecie)

S00 L1

Wersja kanałowa, sensor / 

sensory na zewnątrz 

obudowy (w bagnecie) T00 M1

Wersja kanałowa, sensor / 

sensory wewnątrz obudowy, 

bagnet zewnętrzny

Cx0 J2

www.apone.eu
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Tabela 5 - Standard Wyjść:

Symbol ( ZZZ ) Standard Wyjścia

A0 RS-485 (Modbus RTU)

A1
RS-485 (Modbus RTU)

1 wyjście analogowe, programowalne (0…5 V / 0…10 V / 0…20 mA / 4…20 mA)

A2
RS-485 (Modbus RTU)

2 wyjścia analogowe, programowalne (0…5 V / 0…10 V / 0…20 mA / 4…20 mA)

A3
RS-485 (Modbus RTU)

3 wyjścia analogowe, programowalne (0…5 V / 0…10 V / 0…20 mA / 4…20 mA)

E0 Ethernet LAN (Modbus TCP)

E1
Ethernet LAN (Modbus TCP)

1 wyjście analogowe, programowalne (0…5 V / 0…10 V / 0…20 mA / 4…20 mA)

E2
Ethernet LAN (Modbus TCP)

2 wyjścia analogowe, programowalne (0…5 V / 0…10 V / 0…20 mA / 4…20 mA)

E3
Ethernet LAN (Modbus TCP)

3 wyjścia analogowe, programowalne (0…5 V / 0…10 V / 0…20 mA / 4…20 mA)

P1
RS-485 (Modbus RTU)

1 wyjście przekaźnikowe, programowalne (NO/NC)

www.apone.eu

Projektowane i Produkowane w Polsce

ź Przetworniki SiOne są projektowane przy współpracy wykwalifikowanych inżynierów 

z Niemiec oraz Polski.

ź Wszystkie przetworniki SiOne są produkowane i testowane w Polsce.

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

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

Assembled

in Poland

Tabela 6 - Dodatkowe Opcje:

Symbol ( -DD ) Standard Wyjścia

-HV Szerszy zakres zasilania: 11.5...32 VDC / 24 VAC ± 5%



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
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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
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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.
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