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ZÁKLADNÍ INFORMACE 

P o p i s  

THT je inteligentní vlhkostní a teplotní senzor. Vlhkost měří přímo v procentech a teplotu ve 

stupních Celsia. Z obou hodnot umí vypočítat také rosný bod. Hodnoty jsou v digitální formě 

k dispozici přes komunikační linku RS485. 

THT má malou spotřebu – lze snadno vytvořit síť těchto zařízení propojených jedinou 

čtyřvodičovou sběrnicí (RS485 + napájení) o délce až 1200 metrů. 

K měření vlhkosti je využit polymerní senzor s přesností ± 2 % RH, umístěný pod plastovou 

síťkou. Teplotu umí měřit THT v rozsahu -40 až +123,8 °C, vlhkost v rozsahu 0 % až 100 %. 

 

obr. 1 – ukázka zapojení senzorů THT k PC (přímo nebo přes Ethernet) 

A p l i k a c e  

 Měření teploty a vlhkosti, výpočet rosného bodu 

V l a s t n o s t i  

 Měření relativní vlhkosti v rozsahu 0 % až 100 % 

 Měření teploty v rozsahu -40 až +123,8 °C 

 Výpočet rosného bodu 

 Komunikace po lince RS485 (protokoly Spinel a MODBUS RTU) 

 Minimální spotřeba, napájení nestabilizovaným napětím, krytí IP 65 

http://www.papouch.com/
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ZAPOJENÍ 

1) Jako propojovací vodič ve většině případů plně vyhoví stíněný TP kabel (tzv. STP nebo 

FTP kabel – kabel běžně používaný pro rozvod počítačových sítí). 

Ten obsahuje čtyři páry kroucených vodičů: 

První pár použijte pro datové vodiče. Jeden vodič zvolte jako RxTx+, druhý jako RxTx-. 

Druhý pár: Propojte oba vodiče a použijte je pro kladný pól napájení (PWR). 

Třetí pár: Propojte oba vodiče a použijte je pro zem napájení (GND). 

Čtvrtý pár: Ponechte nezapojený. Může sloužit jako případná rezerva pro budoucí 

použití. 

Pokud propojujete na lince více zařízení s RS485, zapojte kabel podle následujícího 

nákresu – tedy propojujte postupně jednotlivé moduly. Celková délka propojovacího 

kabelu může být až 1200 metrů. 

 

obr. 2 – správný a nesprávný způsob propojení většího počtu zařízení na RS485 

http://www.papouch.com/
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2) Zapojte svorkovnici na desce elektroniky. Vodiče se k THT připojují svorkovnicí Wago: 

 

obr. 3 – svorky na desce elektroniky 

+ ............. Kladný pól napájení. 

- ............. Zem napájení. 

RxTx+ ..... Kladnější vodič RS485 (bývá označovaný i jako A) 

RxTx- ..... Zápornější vodič RS485 (bývá označovaný jako B) 

3) S ostatními zařízeními se komunikační vodiče RS485 propojují 1:1. Tedy RxTx+ na THT 

k RxTx+ na protějším zařízení, respektive RxTx- na RxTx-. 

Ukázka propojení THT, převodníku GNOME4851 a případných dalších zařízení je na 

následujícím obrázku. 

 

obr. 4 – ukázka propojení převodníku, THT a dalších zařízení 

                                                
1
 Převodník sběrnice RS485 na Ethernet. Senzory díky němu můžete připojit k počítačové síti, respektive 

k Internetu a sbírat data odkudkoli, kde je dostupné internetové připojení. Podrobnosti o převodníku 
GNOME485 naleznete na www.papouch.com. 

http://www.papouch.com/
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obr. 5 – uspořádání elektroniky uvnitř krabičky 

INDIKACE 

Kontrolka krátce blikne po zapnutí pro indikaci správné inicializace. Kontrolka také krátce blikne 

při komunikaci po RS485. 

http://www.papouch.com/
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TECHNICKÉ PARAMETRY 

Vlhkostní senzor 

Rozsah měřené vlhkosti .................... 0 % až 100 % RH 2 

Rozlišení ........................................... 1% RH 

Opakovatelnost měření ..................... ± 0,1 % RH 

Teplotní stabilita ................................ typicky 0,5 % RH za rok 

Měřící prvek ...................................... polymerní senzor 

Mechanické provedení čidla .............. pod plastovou síťkou shora na zařízení 

 

obr. 6 – přesnost měření vlhkosti 

Teplotní senzor 

Rozsah měřených teplot ................... -40,0 °C až +123,8 °C 2 

Rozlišení ........................................... 0,1 °C 

Opakovatelnost měření ..................... ± 0,1 °C 

Měřicí prvek ...................................... polovodičový senzor 

Mechanické provedení čidla .............. pod plastovou síťkou shora na zařízení 

 
obr. 7 – přesnost měření teploty 

                                                
2
 Viz Pracovní a maximální rozsah hodnot na straně 9! 
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Komunikace 

Komunikační linka ............................. RS485 

Komunikační protokoly ...................... Spinel a MODBUS RTU 

Výchozí protokol ................................ Spinel 

Výchozí adresa v protokolu Spinel .... 31H („1“) 

Výchozí komunikační rychlost ........... 9600 Bd 

Nastavitelné komunikační rychlosti .... 110, 300, 600, 1 200, 2 400, 4 800, 9 600, 19 200, 
38 400, 57 600, 115 200 a 230 400 Bd 

Počet datových bitů ........................... 8 

Parita ................................................. není 

Počet stopbitů .................................... 1 

Zakončení .......................................... ne, pouze odpory 22 k definující klidový stav linky 

Ostatní parametry 

Pracovní teplota elektroniky ............... -40 C až 85 C 

Napájecí napětí ................................. 4,5 V až 30 V DC 

Ochrana proti přepólování ................. ano, dioda v sérii 

Proudový odběr ................................. typicky 6,5 mA při 12 V 

Připojení vodičů ................................. svorkovnicí WAGO 

Stupeň krytí ....................................... IP 65 

Rozměry (včetně průchodek) ............. 62 × 33 × 86 mm (šířka × výška × hloubka) 

Hmotnost ........................................... 100 g 

http://www.papouch.com/
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Pracovní a maximální rozsah hodnot 

 

obr. 8 – pracovní a maximální rozsah operačních hodnot senzorů 

Ve standardním rozsahu hodnot se může senzor pohybovat bez omezení. V oblasti 

maximálního rozsahu hodnot má vlhkostní senzor přesnost zhoršenou až na ±3 % RH. 

Do oblasti mimo maximální rozsah hodnot se senzor nesmí dostat. 

Po návratu hodnot z maximálního do normálního rozsahu se senzor pomalu vrátí ke kalibraci 

a přesnosti nastavené z výroby. Proces návratu k původní kalibraci lze urychlit následujícím 

postupem: 

1) Ponechte senzor v prostředí s teplotou 80 až 85 °C a vlhkostí do 5 % po dobu 24 hodin. 

2) Ponechte senzor v prostředí s teplotou 20 až 30 °C a vlhkostí nad 74 % po dobu 48 hod. 

M o ž n á  p r o v e d e n í  

Úchyt: 

 Bez úchytu (standardní provedení) 

 S držákem na zeď (rozteč středů děr pro šrouby na zdi je 73 mm) 

 

obr. 9 – provedení s držákem na zeď 

Neváhejte nás kontaktovat v případě dalších specifických požadavků na provedení a funkce 

modulu THT. 

http://www.papouch.com/
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KOMUNIKAČNÍ PROTOKOL 

Do modulu THT jsou implementovány standardní protokoly Spinel (formáty 66 a 97) a 

MODBUS RTU. 

Kompletní popisy obou protokolů jsou k dispozici ke stažení na stránce věnované THT na webu 

www.papouch.com a jsou také na dodaném CD. 
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Přenosy dat v průmyslu, převodníky linek a 

protokolů, RS232/485/422/USB/Ethernet/GPRS/ 

WiFi, měřicí moduly, inteligentní teplotní čidla, I/O 

moduly, elektronické aplikace dle požadavků. 
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RSS: 
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