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snímače a měřicí technika

Pro záznam až 50 průběhů teploty, vlhkosti a koncentrace CO2 je ur-
čen záznamník dat (datalogger) Arexx TL-500, který je dodáván jako 
stavebnice s pestrou nabídkou senzorů. Jednotlivé prvky systému se 
rozmístí po objektu, přičemž díky bezdrátové komunikaci o frekvenci 
433 MHz není třeba vést žádné kabely. Senzory komunikují se základní 
jednotkou, která se připojí k PC. K jejímu napájení lze využít port USB 
nebo síťový adaptér. Čidla jsou napájena bateriemi AAA. Měření probí-
há v intervalu 45 s. 

Sada TL-500 obsahuje přijímač TL-3BS a dva senzory teploty TL- 
-3TSN pro měření v rozsahu od –30 do +80 °C s integrovaným vy-
sílačem a softwarem Temperature Messenger. Další senzory lze do-
kupovat v libovolné konfiguraci. K dispozici je také kombinované či-

dlo TSN-TH70E k měření teploty od 
–40 do +120 °C a relativní vlhkosti  
od 0 do 100 %. Koncentraci CO2 měří 
kombinované čidlo TSN-CO2IND.

Dosah systému je až 90 m – tato 
vzdálenost však může být ovlivně-
na typem stavební konstrukce. Soft-
ware Temperature Messenger posky-
tuje přehled o naměřených hodnotách 
a umožňuje také automaticky rozesí-
lat zaznamenané údaje o teplotě na 
adresy elektronické pošty nebo na 
webový server. Uživatel určuje kri-
téria, podle kterých se mají zprávy 
generovat. Informace lze třídit podle 

času, data, teploty a čísla senzoru. Po dobu, kdy je počítač vypnutý, se 
data ukládají do interní paměti a po zapnutí počítače se okopírují k ostat-
ním naměřeným hodnotám.

Software registruje pro každý senzor zvlášť datum a čas naposle-
dy přijatého výsledku měření. V pravé polovině dialogového okna je 
časový průběh teploty pro konkrétní senzor.

Senzory je možné umístit uvnitř i vně budov. Vodotěsný bezdrá-
tový minisenzor teploty TSB-33M s dosahem 25 m je velmi vhodný 
pro venkovní měření. Kromě bezdrátových čidel lze dodat také čidla 
s kabelem v délce 5 a 10 m. 

(Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.)

Bezdrátový záznamník 
dat pro měření  
v budovách

Obr. 1. Naměřené údaje jsou bezdrátově přenášeny do základní jed-
notky záznamníku dat Arexx TL-500

Obr. 2. Senzory teploty (nahoře) 
a základní jednotka záznamní-
ku dat Arexx TL-500 (dole)

Kontakt pro objednávky:
Tel.: 226 224 222 (prac. dny 8–17 h)
objednavky@conrad.cz

 www.conrad.cz

Ceny jsou včetně DPH a platí do vyprodání zásob. Poštovné 119 Kč. 
Poštovné zdarma u objednávek nad 5000 Kč. Dodávka do 2 až 5 dnů.

Solární bodové svítidlo Trio
Tři reflektory osazené celkem 9 supersvítivými
LED lze zabodnout do země nebo namontovat
na zeď. Svítidlo se po setmění automaticky
zapíná a po rozednění opět vypíná.
Obj. č.: 571193-60

Podvodní solární
reflektory
Tři reflektory se 6 LED se ideálně hodí
např. pro nasvícení zahradního jezírka.
1W solární modul se dá přišroubovat 
ke stěně, připevnit na stožár nebo
zabodnout do země.
Obj. č.: 575818-60

SLEVA
7 %

TOPSELLER

Solární sada Fontana
Hodí se pro menší jezírka. Čerpací výška
dosahuje 0,8 m a výkon 500 l/h.
Součástí sady je ponorné čerpadlo
s filtrem, solární panel, výtlačná trubka
a dvě výměnné trysky pro různé fontány. 
Obj. č. 111003-60

SLEVA
27 %

Air Active Set 2000
Kompaktní a výkonný vzduchovací set pro
zahradní jezírka s jednoduchou údržbou.
Napájení 230 V/50 Hz, příkon 17 W.
Obj. č. 551217-60

Odpuzovač krtků
Solární varianta. Pokryje oblast do
1250 m2. Obj. č 710002-60
Varianta s patentovaným vibračním
motorem. Obj. č.: 670706-60

SLEVA
10 %

Solární sada Napoli LED
Kombinuje čerpadlo, které je schopné
vytvořit vodotrysk o výšce až 2 metry
s efektním LED osvětlením. Součástí sady 
je 12V akumulátor s kapacitou 7 Ah.  
Obj. č. 551146-60

 

SLEVA
15 %
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Dataloggery řady EL-USB
Vodotěsné dataloggery Lascar Electronics 
s funkcí alarmu pro měření teploty,  
vlhkosti, koncentrace CO, napětí a proudu. 
Obj. č. 122571-55 až 122578-55

2-kanálové přesné 
dataloggery OPUS 10
Profesionální systém  
s vyhodnocovacím SW SmartGraph2 
pro kontrolu klimatu v laboratořích, 
muzeích, kolokačních centrech  
a zdravotnických zařízeních.
Obj. č. 122357-55 až 122359-55

6490.-

Dataloggery řady EBI 20
Vodotěsné dataloggery Ebro 
pro záznam teploty a vlhkosti  
k zavěšení na stěnu.
Obj. č. 101208-55 až 101211-55 
samostatně 101240-55 až 101246-55 
v setu s USB rozhraním 
a vyhodnocovacím SW.

Dataloggery řady DL-100 USB
Kompaktní dataloggery Voltcraft pro záznam teploty, vlhkosti,  
tlaku a úrovně hluku.
Obj. č. 100030-55, 100040-55, 100033-55, 100032-55

NOVÉ

TOPSELLER

1490.-

…a mnoho dalšího na www.conrad.cz 

1590,-

1390.-

Ceny jsou včetně DPH a platí do vyprodání zásob. Poštovné 119 Kč. 
Poštovné zdarma u objednávek nad 5000 Kč. Dodávka do 2 až 5 dnů.


