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CZU2HT   CZUJNIK TEMPERATURY I WILGOTNO
�
CI

 CZUJNIK PUNKTU ROSY

Opis działania:

Czujnik temperatury i wilgotno� ci (termo-
higrometr) CZU2HT jest przeznaczony do pomiaru
temperatury i wilgotno� ci wzgl� dnej powietrza w
pomieszczeniach, a przy odpowiednim zabezpieczeniu
czujnik pomiarowego równie�  na zewn� trz budynków..
Mo� e pracowa�  w pomieszczeniach o znacznym
zapyleniu dzi	 ki zastosowaniu hermetycznej obudowy
oraz odpowiedniego filtru chroni
 cego czujnik
pomiarowy.

Po odczytaniu danych pomiarowych (temperatura i
wilgotno� �  wzgl dna) i uwzgl� dnieniu odpowiednich
poprawek czujnik wylicza punkt rosy.

Czujniki s�  fabrycznie dostosowane do pomiaru w
okre� lonym zakresie i nie wymagaj�  regulacji.

Czujnik przystosowany jest do zasilania z
zewn� trznego � ródła napi� cia stałego, którego warto� �
powinna zawiera�  si�  w granicach od 10V do 30V.

Czujniki posiada wbudowane zabezpieczenie przed
odwrotn�  polaryzacj�  zasilania oraz wbudowany zestaw
elementów przeciw przepi� ciowych chroni� cych czujnik
od przepi� �  powstałych na magistrali RS485/RS422.

Sygnalizacja:

Czujnik posiada zielon�  diod  LED sygnalizuj! c"
podanie napi# cia zasilania i poprawno$ %  pracy układu
mikroprocesorowego oraz diod&  ' ółt(  ) wiec* c+  w chwili
transmisji po magistrali MODBUS.  Na , yczenie diody te
s-  montowane na obudowie czujnika.

Dane techniczne:

Zakres pomiaru temperatury: -40÷123.8°C
Zakres pomiaru wilgotno. ci
wzgl/ dnej: 0÷100%RH
Dokładno0 1  pomiaru temperatury: 0.3°C
Dokładno2 3  pomiaru wilgotno4 ci: 2.0%RH
Zasilanie: 10÷30VDC
Pobór pr5 du: 60mA
Sygnał wyj6 ciowy:    MODBUS oraz 2

wyj 7 cia analo-
gowe 0-10V lub
4-20mA

Interfejs cyfrowy : RS232 lub RS485
Protokół: MODBUS RTU
Adres urz8 dzenia: ustawiany 1÷255
Pr9 dko: ;  transmisji: 2400, 4800, 9600,

19200, 28800,
57600 kbit/s

Maksymalny zasi< g: 1200m.
Stopie=  ochrony obudowy: IP65
Temperatura pracy układu
elektronicznego: -40÷80°C

Wymiary obudowy:

Konwerter mo> e by?  montowany w dwu typach
obudów aluminiowych: HM-1590WB (bez plakietek do
mocowania ) lub A-104 (z plakietkami).

Wymiary obudowy HM-1590WB:
Gł@ bokoA B : 31mm
SzerokoC D : 60mm
WysokoE F : 112mm

Wymiary obudowy A-104:
GłG bokoH I : 36mm
SzerokoJ K : 64mm
WysokoL M : 115mm

Czujnik moN e byO  zamontowany w obudowie prostej lub
z plakietkami do montaP u naQ ciennego.

 Rozmieszczenie wyprowadzeR :

Wyprowadzenia na listwie wewnS trznej:

0V     – ujemny zacisk zasilania;
24V   – dodatni zacisk zasilania;
A   – dodatnia linia danych (RS485) lub nadajnik

(RS323);
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B   – ujemna linia danych (RS485) lub odbiornik
(RS232);

0V     – masa sygnału analogowego;
OUT1– pierwsze wyjU cie sygnału analogowego;
0V     – masa sygnału analogowego;
OUT2– drugie wyjV cie sygnału analogowego;

Zamawianie:

CZU2HT-1-1-1

         1 – interfejs RS232
        2 – interfejs RS485
     1 – obudowa do montaW u naX ciennego
           (A-104)

                     2 – obudowa bez plakietek
           (HM-1590WB)
  1 – wyjY cia analogowe:
        OUT1 – 0÷10V
        OUT2 – 0÷10V
  2 – wyjZ cia analogowe:
        OUT1 – 4÷20mA
        OUT2 – 4÷20mA
  3 – wyj[ cia analogowe:
        OUT1 – 0÷10V
        OUT2 – 4÷20mA

Dla powy\ szego przykładu kod oznacza
czujnik temperatury i wilgotno] ci z dwoma wyĵciami
analogowymi 0÷10V w obudowie na_ ciennej z
interfejsem RS232.

Komunikacja:

W czujniku zaimplementowany jest protokół
MODBUS RTU. Czujnik działa wył` cznie jako
urza dzenie typu slave, tj. mob e tylko odpowiadac  na
odbierane komendy i nie jest w stanie sam zainicjowad
transakcji.
 Akceptowane se  trzy komendy:
− odczyt rejestrów (funkcja 3);
− zapis pojedynczego rejestru (funkcja 6);
− identyfikacja urzf dzenia (funkcja 17).

Funkcja identyfikacji.
Funkcja zwraca w odpowiedzi unikalny kod

urzg dzenia. (03, 06, ff). Przykładowh  transakcji
zapytania dla urzj dzenia o adresie 05 przedstawiono
ponik ej (wszystkie wartol ci w hex):
Master: 05 11 C2 EC
CZU2HT: 05 11 03 06 FF 5E DC
W tym przykładzie jednostka master wysyła zapytanie:

Opis pola Przykład
Adres urzm dzenia 05
Funkcja 11 – zapytanie o typ urz.
CRC (2 bajty) C2 EC

Czujnik odpowiada:

Opis pola Przykład
Adres urzn dzenia 05

Funkcja 11 – zapytanie o typ urz.
Kod specyfikacji nr 1 03 – czujnik typu CZU2
Kod specyfikacji nr 2 01 – czujnik temperatury

02 – czujnik wilgotnoo ci
03 – czujnik napip cia
04 – czujnik prq du
05 – czujnik r wiatła
06 – czujnik temperatury i
wilgotnos ci

Kod specyfikacji nr 3 FF – rezerwa
CRC (2 bajty) 5E DC

Odczyt rejestrów.
Funkcja zwraca w odpowiedzi wartot u

odczytanych rejestrów, a w szczególnov ci wartow x
ostatniego odczytu przetwornika AD.

Przykładowy  transakcjz  odczytu rejestrów dla
urz{ dzenia o adresie 05 przedstawiono poni| ej (wszystkie
warto} ci w hex):
Master: 05 03 00 3E 00 03 65 83
CZU2HT: 05 03 06 0B D7 08 64 01 4F 65 07
W tym przykładzie jednostka master wysyła zapytanie:

Opis pola Przykład
Adres urz~ dzenia 05
Funkcja 03 – odczyt rejestrów
Adres pierwszego rejestru
(2bajty)

00 3E – adres wilgotno� ci
wzgl� dnej
00 40 – adres temperatury
00 42 – adres punktu rosy

Ilo � �  rejestrów do odczytu
(2 bajty)

00 03 – trzy rejestry

CRC (2 bajty) 65 83

Czujnik odpowiada:

Opis pola Przykład
Adres urz� dzenia 05

Funkcja 03 - odczyt rejestrów
Ilo � �  odczytanych bajtów 06 – czyli sze� �  bajtów
Zawarto� �  rejestrów warto� ci temperatury (°C),

wilgotno� ci (%RH) lub
punktu rosy (°C)
pomno� one przez 100.
Dla tego przykładu:
0BD7hex=3031dec
(wilgotno� �  30.31%)
0864hex=2148dec
(temperatura 21.48°°°°C)
014fhex=335dec (punkt
rosy 3.35°°°°C)

CRC (2 bajty) 65 07

Na � yczenie udost� pniamy opisy rejestrów
konfiguracyjnych urz� dzenia.

Uwaga: Na stronie internetowej firmy Elbit
dost� pne s�  programy, za pomoc�  których mo� na
skontrolowa�  działanie czujnika i dokona�  zmiany
parametrów (adresu, cz� stotliwo� ci transmisji, rodzaju
wyj � cia analogowego itd.).  Program MBUS.EXE.
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Okno konfiguracyjne dla tego czujnika wygl� da
nast� puj� co:

Zmianie podlegaj� : cz  stotliwo¡ ¢  transmisji, adres
czujnika i typ poł£ czenia.



FIRMA INNOWACYJNO-WDRO ¤ ENIOWA
33-100 Tarnów ul. Krzyska 15

tel: 608465631 tel/faks: 0146210029, 0146360117
mail: elbit@resnet.pl   www.elbit.resnet.pl

Schematy aplikacyjne układu:

Sposób podł¥ czenia czujnika do pracy na magistrali RS232:

Sposób podł¦ czenia czujników do pracy na magistrali dwuprzewodowej w układzie RS485:


