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UMod H (v2) 

 

 Przetwornik USB do sond pomiarowych wilgotności 

i temperatury HygroClip2 (HC2) Rotronic 

 

  Dedykowany do pracy z sondą HC2 Rotronic 

 Zakres pomiarowy zależy od typu sondy HC2 Rotronic 

 Interfejs USB (MODBUS ASCII / RO-ASCII HW4) 

 Urządzenie zasilane bezpośrednio z portu USB;  

sonda HC2 zasilana bezpośrednio z urządzenia 

 Zintegrowany przewód, długość 60 cm 

 W komplecie darmowe oprogramowanie na komputer 

PC (do wizualizacji pomiarów, rejestracji wyników oraz 

alarmowania) – APSystem PC. 

 

 

UMod H nowej generacji (v2) to przetwornik USB, który w połączeniu z zewnętrzną sondą pomiarową HygroClip2 (HC2) firmy 

Rotronic pozwala na pomiar wilgotności względnej i temperatury powietrza. Komunikacja z urządzeniem odbywa się przy 

wykorzystaniu interfejsu USB (dostępne protokoły MODBUS ASCII oraz RO-ASCII). MODBUS ASCII to protokół umożliwiający 

odczyt wartości zmierzonych przez sondę z poziomu darmowej wersji oprogramowania na komputer PC serii APSystem PC. RO-

ASCII natomiast to protokół, który pozwala na połączenie konwertera i sondy z oddzielnie zamawianym oprogramowaniem HW4 

firmy Rotronic. 

 

Właściwości urządzenia 

Parametr Opis 

Zasilanie przetwornika +5V (bezpośrednio z portu USB) 

Kanały pomiarowe 1 (możliwość podłączenia 1 sondy HygroClip2 

(HC2) firmy Rotronic) 

Zakres pomiarowy, 

dokładność 

Zależy od typu sondy HC2 Rotronic 

Zasilanie sondy +3.3VDC (bezpośrednio z przetwornika) 

Interfejs komunikacyjny USB - UART (wirtualny port COM) 

Protokół komunikacji MODBUS ASCII lub RO-ASCII (zależy od 

ustawień sondy pomiarowej, która będzie 

podłączana do przetwornika) 

Przyłącze elektryczne Złącze USB 

Materiał Stal nierdzewna (od strony sondy) 

ABS (od strony złącza USB) 

Stopień ochrony IP65 (od strony sondy) 

IP20 (od strony złącza USB) 

Wymiary ø 15 mm x 100 mm (od strony sondy) 

70 mm x 25 mm x 8 mm (od strony USB) 

Przewód 60 cm 

Warunki pracy -20…+60oC / 0…100%RH (bez kondensacji) 

Oprogramowanie PC APSystem PC (darmowa wersja programu) 

i/lub HW4 Rotronic (zamawiane oddzielnie) 
 

 

 

Opis elementów urządzenia 

Parametr Opis 

HC2 Gniazdo sondy HygroClip2 (HC2) Rotronic 

USB Złącze USB (do połączenia z PC) 
 

Symbol zamówieniowy 

Symbol Opis 

UMod-H Przetwornik USB do sondy HygroClip2 (HC2) Rotronic, z interfejsem USB 

  

  

  

  

  
 

 

Szczegółowy opis znajduje się na stronie internetowej www.apautomatyka.pl. 

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w dokumentacji bez wcześniejszego powiadomienia. 
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