
DANE TECHNICZNE (szczegółowe dane znajdują się w instrukcji obsługi)

Czujnik SHT31 firmy Sensirion, osłona ABS (szerokosć szczelin 1mm) oraz siatka 
ze stali nierdzewnej (szerokość szczelin 0,15mm)

Zakres pomiarowy 0÷100 %RH, -30÷80 °C

Dokładność pomiaru       wilgotność ±2 %RH w całym zakresie pomiarowym

   temperatura ±0,3 w całym zakresie pomiarowym°C 

Histereza i stabilność ±0,8 %RH, stabilność długoterminowa < %RH / rok0,25 

Okres pomiarowy 1s

Czas odpowiedzi (63%) 8s (dla przepływu powietrza > 3,6km/h)

Wyświetlacz (opcja) LCD, 4 cyfry 10 mm

Wyjścia                            prądowe (IH, IT) 2 x 4÷20 mA (2P), obciążalność R < (U -12) / 22 mAO zas

napięciowe (UH, UT) 2 x 0÷10 V  (3P), obciążalność I <4,5 mA (R > 2,5 k )O w Ω

cyfrowe (nieseparowane) RS485, MODBUS-RTU (slave)

Zasilanie            dla wyjścia 4÷20 mA 12÷36 Vdc  (2-przewodowe, 2P) zasilanie w pętli prądowej

dla wyjścia 0÷10 V 18÷30 Vdc, pobór prądu: ~7mA (z LCD i bez LCD)

wersja z RS485 9÷28 Vac lub 9÷36 Vdc, pobór prądu ~5mA (z LCD i bez LCD)

Warunki pracy powietrze i gazy neutralne, nie zalewać sondy pomiarowej wodą

standard -30÷80 °C, <100 %RH (bez kondensacji)

z wyświetlaczem LCD -20÷70 °C, <100 %RH (bez kondensacji)

DANE MONTAŻOWE

Wymiary 58x94x35 mm 

Materiał poliwęglan

Przykład:
Uwaga: dla standardowego wykonania wystarczy podać rodzaj wyjścia, np.: 
AR252 / I  
AR252 bez wyświetlacza, wyjścia 4 20 mA, radialnie zamontowana sonda zintegrowana z obudową
AR252 / LCD / U / L150 / T
AR252 z wyświetlaczem, wyjście analogowe 0÷10 V, sonda na rurce nierdzewnej o długości 140 mm 
zamontowana z tyłu obudowy (montaż kanałowy)

÷

AR252    Przetwornik  wilgotności  i  temperatury

* opcje za dodatkową opłatą

Wyświetlacz Kod
LCD * LCD

bez wyświetlacza -

Sposób Zamawiania
AR252 / o / o / o / o

Wyjście Kod
wyjście 4÷20 mA I

wyjście 0÷10 V U
interfejs RS485 RS485

Rodzaj sondy pomiarowej Kod
zintegrowana z obudową (standard) -

zewnętrzna z przewodem 1,5m* 2
zewnętrzna w obudowie z przewodem 1,5m* 3

na rurce ze stali nierdzewnej, długość 140 mm* L150
na rurce ze stali nierdzewnej, długość 240 mm* L250

Sposób montażu sondy Kod
radialny (standard) -

tylny (kanałowy) T

58

35

45

AR956

PROGRAMOWANIE

KOPIOWANIE

Sonda
zewnętrzna 

z przewodem
AR252/2

15

62

~1500

Sonda na rurce 
ze stali 

nierdzewnej
AR252/L150
AR252/L250

14
0 

lu
b 

24
0

10
0 

lu
b 

20
0

Sonda
zewnętrzna 
w obudowie

z przewodem
AR252/3

~1500

94

58

45

Sonda
zintegrowana 

z obudową
AR252

Sonda
zintegrowana 

z obudową
wykonanie
kanałowe
AR252/T

n

z filtrem ochronnym (standardowo materiał ABS, szerokość szczelin 1 mm i siatka 
nierdzewna oczko 0,15mm)

nsonda zintegrowana z obudową,  zewnętrzna lub na rurce ze stali nierdzewnej
nwyjście prądowe 4÷20 mA (2-przewodowe z zasilaniem w pętli prądowej), 

napięciowe 0÷10 V (3-przewodowe) lub interfejs RS485
3

nwyliczanie punktu rosy/szronu [°C],  wilgotności bezwzględnej [g/m ] (obliczenia 
dla ciśnienia atmosferycznego 1013 hPa) z możliwością powiązania wyliczonych 
wartości z wyjściem analogowym

nkompensacja temperaturowa pomiaru wilgotności, wysoka stabilność pomiarów
nprogramowalne zakresy przetwarzania dla wilgotności i temperatury
nwyświetlacz LCD z klawiaturą (opcja) umożliwiającą konfigurację parametrów
nkonfiguracja parametrów z klawiatury, poprzez port RS485 lub PRG (programator 

AR956 lub AR955) i bezpłatny program komputerowy  ARsoft-CFG umożliwiający 
szybkie ustawianie i kopiowanie wszystkich parametrów konfiguracyjnych

nstopień ochrony IP65 zapewniany przez obudowę zwiększający niezawodność 
pracy dzięki dużej odporności przed wnikaniem wody i pyłów oraz kondensacją 
powierzchniową pary wodnej we wnętrzu urządzenia, sonda IP40

ndostępny akcesoryjny filtr z siatką metalową do ochrony czujnika przed kurzem

Zawartość zestawu:                                       Dostępne akcesoria: 
- przetwornik - filtr z siatką metalową (oczko ~25 μm) 
- instrukcja obsługi   - programator AR956 (lub AR955)
- karta gwarancyjna - konwerter RS485 na USB

wysokiej klasy cyfrowy czujnik wilgotności względnej i temperatury 

AR252/LCD
z wyświetlaczem

AR252
standard
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Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę, bezpieczne 

użytkowanie i pełne wykorzystanie możliwości przyrządu. 

Przed montażem i uruchomieniem prosimy o przeczytanie 

i zrozumienie niniejszej instrukcji. 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z doradcą technicznym. 
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        Należy zwrócić szczególną uwagę na teksty oznaczone tym znakiem 

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w konstrukcji i oprogramowaniu urządzenia 

bez pogorszenia parametrów technicznych (niektóre funkcje mogą być niedostępne w starszych wersjach). 

!
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1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

� przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję 

� w celu uniknięcia porażenia prądem elektrycznym bądź uszkodzenia urządzenia montaż mechaniczny   

      oraz elektryczny należy zlecić wykwalifikowanemu personelowi 

� przed włączeniem zasilania należy upewnić się, że wszystkie przewody zostały podłączone  prawidłowo 

� przed dokonaniem wszelkich modyfikacji przyłączeń przewodów należy wyłączyć napięcia     

      doprowadzone do urządzenia 

� zapewnić właściwe warunki pracy, zgodne z danymi technicznymi urządzenia (napięcie zasilania,   

      wilgotność, temperatura, rozdział 5) 

 

2. ZALECENIA MONTAŻOWE 

Przyrząd został zaprojektowany tak, aby zapewnić odpowiedni poziom odporności na większość zaburzeń, które 

mogą wystąpić w środowiskach przemysłowych oraz domowych. W środowiskach o nieznanym poziomie zakłóceń 

zaleca się stosowanie następujących środków zapobiegających ewentualnemu zakłócaniu pracy przyrządu: 

a) nie zasilać urządzenia z tych samych linii co urządzenia wysokiej mocy bez odpowiednich filtrów sieciowych 

b) stosować ekranowanie przewodów zasilających, czujnikowych i sygnałowych, przy czym uziemienie ekranu    

     powinno być jednopunktowe, wykonane jak najbliżej przyrządu 

c) unikać prowadzenia przewodów pomiarowych (sygnałowych) w bezpośrednim sąsiedztwie i równolegle do   

     przewodów energetycznych i zasilających 

d) wskazane jest skręcanie parami przewodów sygnałowych lub użycie gotowego przewodu typu skrętka 

e) unikać bliskości urządzeń zdalnie sterowanych, mierników elektromagnetycznych, obciążeń wysokiej mocy,    

     obciążeń z fazową  lub grupową regulacją mocy oraz innych urządzeń wytwarzających duże zakłócenia impulsowe 

f) uziemiać lub zerować metalowe szyny, na których montowane są przyrządy listwowe  

Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy usunąć folię zabezpieczającą okno wyświetlacza LCD. 

 

3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZETWORNIKA 

� wysokiej klasy cyfrowy czujnik wilgotności względnej i temperatury z filtrem ochronnym (standardowo   

       materiał ABS, szerokość szczelin 1 mm i siatka nierdzewna oczko 0,15mm) 

� sonda zintegrowana z obudową,  zewnętrzna lub na rurce ze stali nierdzewnej 

� wyjście prądowe 4÷20 mA (2-przewodowe z zasilaniem w pętli prądowej), napięciowe 0÷10 V (3-przewodowe)   

       lub interfejs RS485 

� wyliczanie punktu rosy/szronu [°C],  wilgotności bezwzględnej [g/m3] (obliczenia dla ciśnienia  

       atmosferycznego 1013 hPa) z możliwością powiązania wyliczonych wartości z wyjściem analogowym 

� kompensacja temperaturowa pomiaru wilgotności, wysoka stabilność pomiarów 

� programowalne zakresy przetwarzania dla wilgotności i temperatury 

� wyświetlacz LCD z klawiaturą (opcja) umożliwiającą konfigurację parametrów 

� konfiguracja parametrów z klawiatury, poprzez port RS485 lub PRG (programator AR956 lub AR955) i bezpłatny  

       program komputerowy  ARsoft-CFG umożliwiający szybkie ustawianie i kopiowanie wszystkich parametrów   

       konfiguracyjnych 

� stopień ochrony IP65 zapewniany przez obudowę zwiększający niezawodność pracy dzięki dużej odporności   

       przed wnikaniem wody i pyłów oraz kondensacją powierzchniową pary wodnej we wnętrzu urządzenia,  

       sonda IP40 

� dostępny akcesoryjny filtr z siatką metalową (oczko ~25 μm) do ochrony czujnika przed kurzem 

 

UWAGA:  

*zaleca się okresowe wzorcowanie przyrządu zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w miejscu montażu 

 lub co 12 miesięcy 

!

!

!
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UWAGA: 

- przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem  należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi  

   i wykonać poprawnie instalację elektryczną, mechaniczną oraz konfigurację parametrów. 

- w przypadku ustawiania parametrów przetwornika za pomocą programatora AR956 należy odpowiednio   

   skonfigurować program ARsoft-CFG 

 

Szczegółowy opis parametrów konfiguracyjnych przetwornika dostępny jest w rozdziale 9. 

 

4. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU 

� przetwornik 

� instrukcja obsługi 

� karta gwarancyjna 

 

5. DANE TECHNICZNE 

 

Zakres pomiarowy dla sondy 0÷100 %RH, -30÷80 °C, nie zalewać sondy pomiarowej wodą 

Osłona czujnika (osłona z materiału ABS 

i wewnętrzna siatka ze stali nierdzewnej) 

szerokość oczka siatki: 0,15mm, szerokość szczelin osłony ABS: 

1mm, średnica osłony: 15mm, długość osłony: 40mm 

Dokładność pomiaru (jak dla 

czujnika SHT31 firmy Sensirion) 

wilgotność typowo ±2 %RH w całym zakresie pomiarowym przetwornika 

temperatura typowo ±0,3 °C w całym zakresie pomiarowym przetwornika 

Błędy dodatkowe histereza ±0,8 %RH w temperaturze 25 °C 

stabilność długoterminowa < 0,25 %RH / rok (1) 

Czas odpowiedzi (τ 63%) na zmianę skokową 

wartości mierzonej 

8s (dla przepływu powietrza >3,6 km/h) 

Okres pomiarowy 1s 

Wyświetlacz LCD (opcja) 4 cyfry, wysokość 10mm 

Rozdzielczość pomiarowa odczytu programowalna: 0,1 lub 1 [%RH, °C, g/m3] 

Wyjścia analogowe  
(bez separacji 

galwanicznej od 

zasilania) 

prądowe 4÷20mA maksymalna rozdzielczość ~14,5µA,  

obciążalność Ro < (Uzas-12) / 22 mA 

napięciowe 0÷10V maks. rozdzielczość ~9,1mV, obciążalność Io<4,5mA (Ro>2,5kΩ) 

błąd wyjść podstawowy, <0,1%, dodatkowy ±0,01%/°C zakresu wyjściowego 

Interfejsy 
komunikacyjne 

(RS485 i PRG, nie 

używać jednocześnie) 

złącze programujące 

PRG, standard 

- szybkość 2,4kb/s (0,6÷115,2 kb/s dla wersji z RS485) 

- format znaku 8N1 (8 bitów danych, 1 bit stopu, bez bitu    

   parzystości) 

- protokół MODBUS-RTU (SLAVE) 

- bez separacji galwanicznej od napięcia zasilania 

RS485, tylko w wersji RS 

Zasilanie wersja 4÷20mA 12÷36 Vdc (zasilanie w pętli prądowej) 

wersja 0÷10V 18÷30 Vdc, pobór prądu bez obciążenia wyjść: ~7mA (z LCD  

i bez LCD) 

wersja RS485 9÷28 Vac lub 9÷36 Vdc, pobór prądu ~5mA (z LCD i bez LCD) 

Znamionowe warunki użytkowania bez LCD -30 ÷ 80 °C dla wilgotności <100 %RH (bez kondensacji, nie 

zalewać sondy wodą) z LCD -20 ÷ 70 °C 

Środowisko pracy powietrze i gazy neutralne 

Stopień ochrony obudowy i sposób montażu IP65 (elektronika), IP40 (czujnik), montaż naścienny 

Pozycja pracy dowolna (lub osłoną czujnika w kierunku ziemi gdy 

przetwornik jest narażony na kontakt z wodą, bryzgi wody) 

!
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Masa ~120 g (z sondą zintegrowaną) 

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) odporność: wg normy PN-EN 61000-6-2 

emisyjność: wg normy PN-EN 61000-6-4 
 

Uwagi:        (1)  - zaleca się okresowe wzorcowanie przyrządu zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w miejscu montażu  

                                   lub co 12 miesięcy 

 

 

6. WYMIARY OBUDOWY I DANE MONTAŻOWE 
 

 
a)  ogólne dane oraz wymiary dla wersji standardowej (sonda zintegrowana) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
b) wymiary dla sond zewnętrznych w poszczególnych wykonaniach 

 

b.1)  Sonda zewnętrzna z przewodem       b.2.) Sonda na rurce ze stali nierdzewnej           b.3)  Sonda zewnętrzna 

                                AR252/2                                               AR252/L150 lub AR252/L250                 w obudowie z przewodem 

                                                                                                                                                                                          AR252/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.3)  Sonda zintegrowana z obudową 

   w wykonaniu tylnym (kanałowym) 

                              AR252/T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ obudowy przemysłowa IP65  

Materiał poliwęglan 

Wymiary obudowy 58 x 94 x 35 mm 

Mocowanie 
2 otwory Φ9 mm, rozstaw 80mm, 

węższa część uchwytu na hak o 

średnicy maks. 5mm 

Przekroje przewodów  1,5 mm2  
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c) montaż okablowania 

    - przed wszelkimi zmianami w okablowaniu należy odłączyć napięcie zasilania 
    - odkręcić 4 śruby w pokrywie czołowej i zdjąć ją z przyrządu 

    - w wersji z LCD ostrożnie wyjąć wyświetlacz ze złącz kołkowych (prostopadle do powierzchni frontowej) 

    - dostępne stają się złącza do podłączenia przewodów zasilających, wyjściowych i sygnałowych, rozdział 7 

    - przewody elektryczne wprowadzać do obudowy poprzez dławice kablowe 

    - po wykonaniu czynności związanych z mocowaniem przyrządu i montażem okablowania uważnie złożyć  

      przyrząd w odwrotnej kolejności do wyżej opisanej  

    - uzyskanie klasy szczelności IP65 wymaga precyzyjnego dokręcenia nakrętek dławic kablowych oraz  

      pokrywy obudowy 

 

UWAGA : 
Dla uniknięcia ewentualnych uszkodzeń mechanicznych i elektrostatycznych należy zachować szczególną 
ostrożność przy czynnościach związanych z płytką wyświetlacza. 
 
 

Tabela 7.1. Numeracja i opis listew zaciskowych, wersja z wyjściem prądowym 

 Zaciski Opis 

1 

wyjście prądowe (IT=4÷20mA) dla mierzonej 

wartości 2 (konfigurowane parametrem 2: ch-2 , 

rozdział 9, Tabela 9.1), domyślnie dla temperatury 

2 
wyjście prądowe (IH=4÷20mA) dla mierzonej 

wartości 1 (1: ch-1) domyślnie dla wilgotności 

3 wejście zasilania V+ 

 

 

Tabela 7.2. Numeracja i opis listew zaciskowych, wersja z wyjściem napięciowym 

 Zaciski Opis 

1 

wyjście napięciowe (UT=0÷10V) dla mierzonej 

wartości 2 (konfigurowane parametrem 2: ch-2 , 

rozdział 9, Tabela 9.1), domyślnie dla temperatury 

3 
wyjście napięciowe (UH=0÷10V) dla mierzonej 

wartości 1 (1: ch-1) domyślnie dla wilgotności 

2, 4, 5 wspólna masa (minus dla wyjść oraz zasilania) 

6 wejście zasilania V+ 

 

Tabela 7.3. Numeracja i opis listew zaciskowych, wersja RS485 

 Zaciski Opis 

1-2 wejście zasilania Vac, Vdc 

3 + RS  

4  - RS 

JP1 
zwora terminująca linię interfejsu RS485 rezystorem 

120Ω (terminacja włączona gdy JP1 zwarte) 

 

        V+ - napięcie zasilania 

              -  urządzenie pomiarowe (miliamperomierz) 

              -  urządzenie pomiarowe (woltomierz) 

 

7. OPIS LISTEW ZACISKOWYCH I POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH 

!
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Rys.7. Umiejscowienie listwy zaciskowej i gniazda programowania PR 
 

 

8. FUNKCJE PRZYCISKÓW PANELU STERUJĄCEGO 

 

Rys. 8. Opis panelu sterującego 

                                                                                              wskaźnik jednostki wielkości  

                                                                                                   mierzonej (%RH lub °C) 

wyświetlacz 7-segmentowy LCD 

 

 

 

       przyciski programujące 

         

 

 

a) funkcje przycisków w trybie wyświetlania pomiarów 

 Przycisk Opis [oraz sposób oznaczenia w treści instrukcji] 

 

[UP] i [DOWN] (jednocześnie): wejście w menu konfiguracji parametrów (po czasie 

przytrzymania większym niż 1sek), rozdział 9 

b) funkcje przycisków w menu konfiguracji parametrów (rozdział 9) 

 Przycisk Opis [oraz sposób oznaczenia w treści instrukcji] 

 

[SET] :  

- wybór wyświetlanej pozycji w menu konfiguracyjnym (wejście w niższy poziom) 

- edycja aktualnego parametru (miganie wartości parametru) 

- zatwierdzenie i zapis edytowanej wartości parametru 

 

[UP] lub [DOWN]: 

- przejście do następnego lub poprzedniego parametru (podmenu) 

- zmiana wartości edytowanego parametru 

 
 

[UP] i [DOWN] (jednocześnie): 

- anulowanie zmian edytowanej wartości (zatrzymanie migania) i powrót do     

  poprzedniego menu (poziom wyżej) 

- powrót do trybu wyświetlania pomiarów przy czasie  przytrzymania powyżej 0,5s) 

 

 

UWAGA : 
Podłączenie do gniazda PR urządzeń innych niż programator AR955 lub AR956 grozi zniszczeniem 
podłączanego sprzętu oraz przetwornika. 
 

!
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9. USTAWIANIE PARAMETRÓW KONFIGURACYJNYCH 

Wszystkie parametry konfiguracyjne urządzenia zawarte są w nieulotnej (trwałej) pamięci wewnętrznej. 

Dostępne są dwa sposoby konfiguracji parametrów: 

1. Z klawiatury na panelu sterującym: 

 - z trybu wyświetlania pomiarów wejść w menu konfiguracji (jednocześnie wcisnąć przyciski  

          [UP] i [DOWN] na czas dłuższy niż 1sek.) do momentu pojawienia się komunikatu ConF  

        - po wejściu do menu głównego konfiguracji (z komunikatem ConF ) na wyświetlaczu pokazywana jest       

           mnemoniczna nazwa parametru ( Dot <-> ch-1 <-> ch-2 <-> itd.) 

        - przyciskami [UP] lub [DOWN] przejść do odpowiedniego parametru 

        - w celu zmiany wartości bieżącego parametru krótko wcisnąć przycisk [SET] (miganie w trybie edycji) 

        - przyciskami [UP] lub [DOWN] dokonać zmiany wartości edytowanego parametru 

        - zmienioną wartość parametru zatwierdzić przyciskiem [SET] lub anulować przyciskami [UP] i [DOWN]  

           (jednoczesne,  krótkie wciśnięcie) - ponowne wciśnięcie [UP] i [DOWN] powoduje powrót do menu   

           głównego konfiguracji (poziom wyżej) 

        - wyjście z konfiguracji: długie wciśnięcie klawiszy [UP] i [DOWN] lub odczekanie ok. 2 min 

2. Za pomocą programatora AR956 i programu komputerowego ARSOFT-CFG: 

        - podłączyć urządzenie do portu komputera, uruchomić i skonfigurować aplikację ARSOFT-CFG 

        - po nawiązaniu połączenia w oknie programu wyświetlane są bieżące wartości mierzone 

        - ustawianie i podgląd parametrów urządzenia dostępne jest w oknie edycji parametrów 

        - nowe wartości parametrów muszą być zatwierdzone przyciskiem Zatwierdź zmiany 

        - bieżącą konfigurację można zapisać do pliku lub ustawić wartościami odczytanymi z pliku 

 

      UWAGA:  

        - przed odłączeniem urządzenia od komputera należy użyć przycisku Odłącz urządzenie (ARSOFT-CFG) 

        - w przypadku braku odpowiedzi:  

                  - sprawdzić w Opcjach programu konfigurację portu oraz Adres MODBUS urządzenia (prędkość    

                     transmisji 2400 bit/s, adres MODBUS=1) 

                  - upewnić się czy sterowniki portu szeregowego w komputerze zostały poprawnie zainstalowane  

                     dla programatora AR956 

                  - odłączyć na kilka sekund i ponownie podłączyć programator AR956 

                  - wykonać restart komputera 

                  - w przypadku użycia programatora AR955 zamiast AR956, należy podłączyć napięcie zasilania  

                     do  przetwornika 

W przypadku stwierdzenia rozbieżności wskazań z rzeczywistymi wartościami mierzonymi możliwe jest 

dostrojenie zera i czułości do danego czujnika: parametry coH1 , cot2 (kalibracja zera) i cGH1 , cGt2 (kalibracja 

nachylenia). 

W celu przywrócenia ustawień fabrycznych należy użyć pliku z domyślną konfiguracją w programie ARSOFT-CFG. 

 
 
UWAGA:   
Parametry transmisji dla programatora AR956 w programie ARSOFT-CFG: 2400 bit/s, adres MODBUS = 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!
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Tabela 9.1. Parametry konfiguracyjne dla wersji z wyjściem prądowym 4÷20mA lub napięciowym 0÷10V 

Parametr Zakres zmienności parametru i opis 
Ustawienia 

firmowe 

0: dot rozdzielczość wskazań 

wyświetlacza (1) 

0 rozdzielczość 1 [%RH, °C, g/m3] 
1 

1 rozdzielczość 0.1 [%RH, °C, g/m3] 

1: ch-1 1-sza wartość 

wyświetlana oraz sygnał 

wyjścia IH lub UH (rozdział 7, 

Tabela 7.1 oraz 7.2) 

reHu zmierzona wilgotność względna [%RH] 

reHu 

[%RH] 

temP zmierzona temperatura czujnika [°C] 

AbHu obliczona wilgotność bezwzględna [g/m3] (2) 

dept obliczona temperatura punktu rosy/szronu [°C] (2) 

2: ch-2 2-ga wartość 

wyświetlana oraz sygnał 

wyjścia IT lub UT (rozdział 7, 

Tabela 7.1 oraz 7.2) 

reHu zmierzona wilgotność względna [%RH] 

temP 

[°C] 

temP zmierzona temperatura czujnika [°C] 

AbHu obliczona wilgotność bezwzględna [g/m3] (2) 

dept obliczona temperatura punktu rosy/szronu [°C] (2) 

3: dPer okres przełączania 

wartości wyświetlanych 
1.0 ÷ 10.0 

czas wyświetlania wartości wybranych parametrami 

1: ch-1 i 2:  ch-2  (3) 
4.0 s 

4: H1Lo dolna wartość 

zakresu pomiarowego 

wyjścia IH lub UH (rozdział 7) 

-50.0 ÷ 100.0 jednostka w zależności od ustawienia parametru 1: ch-1 
0.0 

[%RH] 

5: H1Hi  górna wartość 

zakresu pomiarowego 

wyjścia IH lub UH 

-50.0 ÷ 100.0 jednostka w zależności od ustawienia parametru 1: ch-1 
100.0 

[%RH] 

6: t2Lo dolna wartość 

zakresu pomiarowego 

wyjścia IT lub UT 

-50.0 ÷ 100.0 jednostka w zależności od ustawienia parametru 2: ch-2 
-30.0 

[°C] 

7: t2Hi  górna wartość 

zakresu pomiarowego 

wyjścia IT lub UT 

-50.0 ÷ 100.0 jednostka w zależności od ustawienia parametru 2: ch-2 
80.0 

[°C] 

8: coH1  kalibracja zera dla 

wilgotności [%RH] 
-20.0 ÷ 20.0 przesunięcie zera 0.0 [%RH] 

9: cGH1  kalibracja nachyle-

nia dla wilgotności [%RH] 
-15.0 ÷ 15.0 czułość (wzmocnienie) 0.0 [%] 

10: cot2  kalibracja zera dla 

temperatury [°C] 
-20.0 ÷ 20.0 przesunięcie zera 0.0 [°C] 

11: cgt2  kalibracja nachyle-

nia dla temperatury [°C] 
-15.0 ÷ 15.0 czułość (wzmocnienie) 0.0 [%] 

 

Uwagi:  (1) – dotyczy jedynie wyświetlania danych na panelu sterującym 

  (2) – wartości wyliczane na podstawie pomiaru wilgotności względnej %RH i temperatury °C dla ciśnienia  

                             atmosferycznego P=1013hPa 

  (3) – w celu wyświetlania wartości tylko jednego rodzaju należy spełnić warunek: ch-1 =  ch-2 
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Tabela 9.2. Parametry konfiguracyjne dla wersji RS485 

Parametr Zakres zmienności parametru i opis 
Ustawienia 

firmowe 

0: dot pozycja 

kropki/rozdzielczość (1) 

0 rozdzielczość 1 [%RH, °C, g/m3] 
1 

1 rozdzielczość 0.1 [%RH, °C, g/m3] 

1: ch-1 1-sza wartość 

wyświetlana 

reHu zmierzona wilgotność względna [%RH] 

reHu 

[%RH] 

temP zmierzona temperatura czujnika [°C] 

AbHu obliczona wilgotność bezwzględna [g/m3] (2) 

dept obliczona temperatura punktu rosy/szronu [°C] (2) 

2: ch-2 2-ga wartość 

wyświetlana 

reHu zmierzona wilgotność względna [%RH] 

temP 

[°C] 

temP zmierzona temperatura czujnika [°C] 

AbHu obliczona wilgotność bezwzględna [g/m3] (2) 

dept obliczona temperatura punktu rosy/szronu [°C] (2) 

3: dPer okres przełączania 

wartości wyświetlanych 
1.0 ÷ 10.0 

czas wyświetlania wartości wybranych parametrami 

1: ch-1 i 2:  ch-2  (3) 
4.0 s 

4: coH1  kalibracja zera dla 

wilgotności [%RH] 
-20.0 ÷ 20.0 przesunięcie zera 0.0 [%RH] 

5: cGH1  kalibracja nachyle-

nia dla wilgotności [%RH] 
-15.0 ÷ 15.0 czułość (wzmocnienie) 0.0 [%] 

6: cot2  kalibracja zera dla 

temperatury [°C] 
-20.0 ÷ 20.0 przesunięcie zera 0.0 [°C] 

7: cgt2  kalibracja nachyle-

nia dla temperatury [°C] 
-15.0 ÷ 15.0 czułość (wzmocnienie) 0.0 [%] 

8: Addr adres MODBUS 1 ÷ 247 adres MODBUS przyrządu 1 

9: br  prędkość transmisji 0.6 ÷ 115.2 prędkość transmisji [kb/s], dla RS485 i programatora AR956 2.4 
 

Uwagi:  (1) – dotyczy jedynie wyświetlania danych na panelu sterującym 

  (2) – wartości wyliczane na podstawie pomiaru wilgotności względnej %RH i temperatury °C dla ciśnienia  

                             atmosferycznego P=1013hPa 

  (3) – w celu wyświetlania wartości tylko jednego rodzaju należy spełnić warunek: ch-1 =  ch-2 

 

 

10. KOMUNIKATY I SYGNALIZACJA BŁĘDÓW 

 

a) błędy pomiarowe: 

Kod Możliwe przyczyny błędu 

^^^^ przekroczenie zakresu pomiarowego od góry 

____ przekroczenie zakresu pomiarowego od dołu 

---- brak komunikacji z czujnikiem (uszkodzenie czujnika lub przerwanie połączeń elektrycznych) 

b) inne komunikaty: 

Kod Opis komunikatu 

ConF wejście w menu konfiguracji parametrów 
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11. PODŁĄCZANIE DO KOMPUTERA I DOSTĘPNE OPROGRAMOWANIE 

Podłączenie przetwornika do komputera może być przydatne (lub konieczne) w celu konfiguracji parametrów, 

umożliwiającej również kopiowanie ustawień na inne przetworniki tego samego typu. 

Przetworniki standardowo wyposażone są w port PR umożliwiający połączenie z komputerem za pomocą programatora 

AR956 przy użyciu protokołu komunikacyjnego MODBUS-RTU i następujących parametrach transmisji:  

prędkość = 2400 bit/s, adres MODBUS = 1. 

Dostępna jest następująca aplikacja (na płycie CD w zestawie z programatorem AR956 lub do pobrania ze strony 

internetowej www.apar.pl w dziale „Pobierz”, dla systemów operacyjnych Windows Vista/7/8/10): 

Nazwa Opis programu 

ARsoft-CFG 
(bezpłatny) 

- wyświetlanie aktualnych danych pomiarowych z podłączonego urządzenia 

- ustawianie parametrów konfiguracyjnych jak np. rodzaju sygnału pomiarowego,   

   zakresu wskazań, opcji, wyświetlania, itp.  

- tworzenie na dysku pliku z rozszerzeniem „cfg” zawierającego aktualną konfigurację  

  parametrów w celu ponownego wykorzystania (powielanie konfiguracji) 

- program wymaga komunikacji z urządzeniem poprzez port PR (AR956 lub AR955) 

Szczegółowy opis w/w aplikacji znajduje się w folderze instalacyjnym.  

 

UWAGA:   

Przed nawiązaniem połączenia należy upewnić się, że adres MODBUS oraz prędkość transmisji w opcjach 

programu ARsoft są jednakowe z ustawieniami urządzenia (dotyczy wersji z RS485). Ponadto w opcjach programu 

ARSsoft należy ustawić numer używanego portu szeregowego COM (dla programatora AR956/AR955 lub 

konwertera RS485/USB jest to numer nadany przez system operacyjny w trakcie instalacji sterowników). 

 

 

12. INTERFEJS KOMUNIKACYJNY RS485  (wg EIA RS-485) 

Specyfikacja montażowa dla interfejsu w standardzie RS485 jest następująca: 

- maksymalna długość kabla - 1 km (przestrzegać zaleceń montażowych, rozdział 2, podpunkty b, c, d 

- maksymalna ilość urządzeń w linii RS485 - 30, dla powiększenia ilości należy stosować wzmacniacze RS485/RS485 

- rezystory terminacyjne i polaryzujące gdy MASTER jest na początku linii (Rys.12): 

      - na początku linii   - 2 x 820Ω do masy i +5V MASTERA oraz 150Ω między liniami 

      - na końcu linii         - 150Ω pomiędzy liniami 

- rezystory terminacyjne i polaryzujące gdy MASTER jest w środku linii: 

      - przy konwerterze     - 2 x 820Ω, do masy i +5V konwertera 

      - na obu końcach linii - po 150Ω między liniami 

Urządzenia różnych producentów tworzące sieć RS485 (np. konwertery RS485/USB) mogą mieć wbudowane 

rezystory polaryzujące oraz terminujące i wtedy nie ma konieczności stosowania zewnętrznych elementów. 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.12. Schemat poglądowy sieci RS485 

 

 

!



12 

13. PROTOKÓŁ TRANSMISJI SZEREGOWEJ MODBUS–RTU (SLAVE) 

Format znaku  : 8 bitów, 1 bit stopu, bez bitu parzystości 

Dostępne funkcje : READ - 3 lub 4,  WRITE - 6 

Tabela 13.1. Format ramki  żądania dla funkcji READ (długość ramki - 8 Bajtów): 

adres 

urządzenia 

funkcja  

4 lub 3 

adres rejestru do odczytu: 

0 ÷ 29 (0x001D) 

ilość rejestrów do odczytu: 

1 ÷ 30 (0x0010) 
suma kontrolna CRC 

1 bajt 1 bajt 2 bajty (HB-LB) 2 bajty (HB-LB) 2 bajty (LB-HB) 

Przykład 13.1. Odczyt rejestru o adresie 0: 0x01 - 0x04 - 0x0000 - 0x0001 - 0x31CA 

Tabela 13.2. Format ramki  żądania dla funkcji WRITE  (długość ramki - 8 Bajtów):  

adres 

urządzenia 
funkcja 6 

adres rejestru do zapisu:  

0 ÷ 29 (0x001D) 

wartość rejestru do zapisu 

 
suma kontrolna CRC 

1 bajt 1 bajt 2 bajty (HB-LB) 2 bajty (HB-LB) 2 bajty (LB-HB) 

Przykład 13.2. Zapis rejestru o adresie 10 (0xA) wartością 0: 0x01 - 0x06 - 0x000A - 0x0000 - 0xA9C8 

Tabela 13.3. Format ramki  odpowiedzi dla funkcji READ (minimalna długość ramki - 7 Bajtów): 

adres 

urządzenia 

funkcja  

4 lub 3 

ilość bajtów w polu dane, 

(maks. 30*2=60 bajty) 
pole danych - wartość rejestru suma kontrolna CRC 

1 bajt 1 bajt 1 bajt 2 ÷ 60 bajtów (HB-LB) 2 bajty (LB-HB) 

Przykład 16.3. Ramka odpowiedzi dla wartość rejestru równej 0: 0x01 - 0x04 - 0x02 - 0x0000 - 0xB930 

 

Tabela 13.4. Format ramki  odpowiedzi dla funkcji WRITE (długość ramki - 8 Bajtów):   

kopia ramki żądania dla funkcji WRITE (Tabela 16.2) 

Tabela 13.5. Odpowiedź szczególna (błędy: pole funkcja = 0x84 lub 0x83 gdy była funkcja READ oraz 0x86 gdy 

była funkcja WRITE): 

Kod błędu (HB-LB w polu danych) Opis błędu 

0x0001 nieistniejący adres rejestru 

0x0002 błędna wartość rejestru do zapisu 

0x0003 niewłaściwy numer funkcji 

Przykład 13.5. Ramka błędu dla nieistniejącego adresu rejestru do odczytu: 

         0x01 - 0x84 - 0x02 - 0x0001 –0x5130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

Tabela 13.6. Mapa rejestrów dla protokołu MODBUS-RTU dla wersji przetwornika z RS485 

Adres rejestru  
HEX (DEC) 

Wartość  
(HEX lub DEC) 

Opis rejestru oraz typ dostępu 
(R-rejestr tylko do odczytu, R/W-do odczytu i zapisu) 

0x00 ÷ 0x05 0 nie używany lub zarezerwowany (dla kompatybilności ze starszą wersją) R 

0x06 (6) 0 ÷ 1000 wartość zmierzona wilgotności względnej [%RH] 
wartość w kodzie U2,  

bez przecinka 

(rozdzielczość 0,1  

[%RH, °C, g/m3] ) 

R 

0x07 (7) -300 ÷ 800 wartość zmierzona temperatury [°C] R 

0x08 (8) 0 ÷ 999 wartość obliczona wilgotności bezwzględnej [g/m3] R 

0x09 (9) -300 ÷ 1000 wartości obliczona punktu rosy/szronu [°C] R 

0x0A ÷ 0x13 0 nie używany lub zarezerwowany R 

Parametry konfiguracyjne (rozdział 9, tabela 9.2) 

0x14 (20) 0 ÷ 1 parametr 0: dot pozycja kropki, rozdzielczość wyświetlacza R/W 

0x15 (21) 0 ÷ 3 parametr 1: ch-1 1-sza wartość wyświetlana R/W 

0x16 (22) 0 ÷ 3 parametr 2: ch-2 2-ga wartość wyświetlana R/W 

0x17 (23) 10 ÷ 100 parametr 3: dPer okres przełączania wartości wyświetlanych R/W 

0x18 (24) -200 ÷ 200 parametr 4: coH1 kalibracja zera wilgotności R/W 

0x19 (25) -150 ÷ 150 parametr 5: cGH1 kalibracja nachylenia dla wilgotności R/W 

0x1A (26) -200 ÷ 200 parametr 6: : cot2 kalibracja zera temperatury R/W 

0x1B (27) -150 ÷ 150 parametr 7: : cgt2 kalibracja nachylenia dla temperatury R/W 

0x1C (28) 1 ÷ 247 parametr 8: Addr adres MODBUS R/W 

0x1D (29) 0 ÷ 9 parametr 9: br prędkość transmisji R/W 

 

 



CERTYFIKAT KALIBRACJI 



AR252/L150
probe on

a stainless steel
pipe

AR252/LCD
with a display

AR252
standard

TECHNICAL DATA (the detailed data can be found in the user’s instruction)

Sensor SHT31 made by Sensirion, an ABS cover (slot width 1mm)                     
and a stainless steel wire mesh (slot width 0.15mm)

Measurement range 0÷100 %RH, -30÷80 °C

Measurement 
acurancy

humidity ±2 %RH in the entire measurement range

temperature ±0,3 in the entire measurement range°C 

Hysteresis and stability ±0,8 %RH, long-term stability < %RH / year0,25 

Okres pomiarowy 1s

Response time (63%) 8s (for air flow > 3,6km/h)

Display (optional) LCD, 4 digits 10 mm

Outputs                              current (IH, IT) 2 x 4÷20 mA (2P), load  R < (U -12) / 22 mAO zas

voltage (UH, UT) 2 x 0÷10 V  (3P), load  I <4,5 mA (R > 2,5 k )O w Ω

digital (not separated) RS485, MODBUS-RTU (slave)

Power supply          for the  4÷20 mA 12÷36 Vdc  (2-wire, 2P) supply from the current loop

for the 0÷10 V 18÷30 Vdc, current consumption: ~7mA (with and without an LCD)

version with RS485 9÷28 Vac or 9÷36 Vdc, current cons.: ~5mA (with and without an LCD)

Operating conditions air and neutral gases (do not pour water on the measurement probe)

standard -30÷80 °C, <100 %RH (no condensation)

with an LCD display -20÷70 °C, <100 %RH (no condensation)

INSTALLATION DATA

Dimensions 58x94x35 mm 

Material polycarbonate

Order example:
Note: for the standard design, only the output type must be stated e.g.: 
AR252 / I  
AR252 w/o display, outputs 4 20mA, 
AR252 / LCD / U / L150 / T
AR252 with a display, analog output 0

÷

÷10V, probe on a stainless steel pipe, 140mm long, installed in the back
 of the enclosure (for channel installations)

radially mounted probe and integrated with the enclosure

AR252    Humidity and temperature transducer

* options charged separately

Display Code
LCD * LCD

without a display -

Ordering method
AR252 / o / o / o / o

Output Code
output 4÷20 mA I

output 0÷10 V U
interface RS485 RS485

Measurement probe type Code
integrated with the enclosure (standard) -

external with a 1,5m wire* 2
external in an enclosure with a 1,5m wire* 3

on a stainless steel pipe, 140 mm long* L150
on a stainless steel pipe, 240 mm long* L250

Probe intsalation method Code
radial (standard) -

back (to pipe, channel) T

58

35

45

AR956

PROGRAMMING

COPYING

External
probe

wit a wire
AR252/2

15

62

~1500

Probe
on a stainless

steel pipe
AR252/L150
AR252/L250

14
0 

lu
b 

24
0

10
0 

lu
b 

20
0

External probe
in an enclosure 

with a wire
AR252/3

~1500

94

58

45

Probe
integrated 

with the enclosure
AR252

Probe
integrated with 

the enclosure
channel design

AR252/T

n

filter (ABS material as a standard, slot width 1 mm, and steel wire mesh with 
mesh size of 0.15 mm); 

na probe integrated with the enclosure, external or on a stainless steel pipe
na current output, 4÷20 mA (2-wire, with power supply from the current loop); a 

voltage output 0÷10 V (3-wire), or an RS485 interface
3

ncalculation of the dew/frost point [°C], relative humidity [g/m ] (calculations for 
atmospheric pressure of 1,013 hPa) with possibility to link the calculated values to 
an analog output; 

ntemperature compensation of humidity measurement, high measurement 
stability

nprogrammable processing ranges for humidity and temperature
nan LCD display with a keypad (option) that enables configuration of parameters
nconfiguration of parameters with the keypad, through the RS485 or PRG port 

(programmer AR956 or AR955) and free ARsoft-CFG software that enables quick 
setting and copying of all configuration parameters

nprotection rating IP65 provided by the enclosure which improves reliability of 
operation thanks to high resistance to penetration of water and dust and surface 
condensation of steam inside of the device; an IP40 probe

navailable accessory filter with a metal wire mesh to protect the sensor against 
dust

Contents of the package:            Available accessories: 
- a transducer    - a metal wire mesh filter (mesh size approx. 25 μm)
- a user instruction    - an AR956 (or AR955) programmer
- a warranty card    - a RS485/USB converter

a high class digital relative humidity and temperature sensor with a protective 
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This instruction is intended to facilitate correct operation,  

safe use, and taking full advantage of the device’s functionalities. 

Before you start the device, please read and understand this instruction. 

In the event of any additional questions, please contact our technical adviser. 
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1. SAFETY PRINCIPLES 

� before you start to use the device, become familiar with the present instructions; 

� in order to avoid electrocution or damage to the device, its mechanical and electrical installation  

       must be performed by qualified workers; 

� before switching on the power supply, make sure that all cables and wires are properly connected; 

� before making any modifications to the wire and cable connections, switch off the voltage supplied  

       to the device; 

� ensure proper operating conditions compliant with the technical specification of the device (chapter 5,  

       power supply voltage, humidity, temperature). 

 

2. INSTALLATION GUIDELINES 

The device is designed so as to ensure an appropriate level of immunity to most interferences that may occur in 

industrial and household environments. In environments of unknown level of interferences, it is recommended to 

implement the following measures so as to prevent potential interference with the operation of the device: 

a) do not supply the device from the same lines as high-power equipment without using appropriate  

     power line filters; 

b) use shielded supply, sensor, and signal cables, whereby the earthing of the shield should be single-point  

     and located as close to the device as possible; 

c) avoid running measurement (signal) cables in the direct vicinity of and parallel to power and supply cables; 

d) it is recommended to twist the signal wires in pairs or to use a finished twisted-pair cable; 

e) avoid proximity of remotely controlled devices, electromagnetic meters, high power loads, loads with phase  

     or group power control, and other devices that cause high impulse disturbances; 

f) ground or zero metal rails on which rail-mounted devices are installed. 

Make sure to remove the protective film from the LCD display before the first use of the device. 

 

3. GENERAL CHARACTERISTICS OF THE TRANSDUCER 

� a high class digital relative humidity and temperature sensor with a protective filter (ABS material as  

       a standard, slot width 1 mm, and steel wire mesh with mesh size of 0.15 mm); 

� a probe integrated with the enclosure, external or on a stainless steel pipe; 

� a current output, 4-20 mA (2-wire, with power supply from the current loop); a voltage output 0-10 V  

       (3-wire), or an RS485 interface; 

� calculation of the dew/frost point [°C], relative humidity [g/m3] (calculations for atmospheric pressure  

       of 1,013 hPa) with possibility to link the calculated values to an analog output; 

� temperature compensation of humidity measurement, high measurement stability; 

� programmable processing ranges for humidity and temperature; 

� an LCD display with a keypad (option) that enables configuration of parameters; 

� configuration of parameters with the keypad, through the RS485 or PRG port (programmer AR956 or AR955)  

       and free ARsoft-CFG software that enables quick setting and copying of all configuration parameters; 

� protection rating IP65 provided by the enclosure which improves reliability of operation thanks to high  

       resistance to penetration of water and dust and surface condensation of steam inside of the device;  

       an IP40 probe; 

� available accessory filter with a metal wire mesh (mesh size approx. 25 μm) to protect the sensor against dust; 

 

 

NOTE:  

* periodic calibration of the device in accordance with the requirements in force at the installation site or once   

   every 12 months is recommended 

!

!

!



4 

 

NOTE: 

- before you start working with the device, become familiar with this user instruction and make sure the   

   electrical and mechanical systems have been made properly and the correct parameters have been set; 

- if the parameters of the transducer have been set using the AR956 programmer, the ARsoft-CFG software  

   must be configured properly. 

 

A detailed description of the configuration parameters of the transducer can be found in chapter 9. 

 

4. CONTENTS OF THE SET 

� the transducer; 

� a user instruction; 

� a warranty card. 

 

5. TECHNICAL DATA 

 

Measurement range for the probe 0÷100 %RH, -30÷80 °C, do not pour water on measuring probe 

The sensor’s sheath (ABS sheath and internal 

stainless steel wire mesh) 

mesh size: 0.15 mm; ABS sheath slot width: 1 mm; sheath 

diameter: 15 mm; sheath length: 40 mm 

Measurement accuracy 

(same as Sensirion SHT31 

sensor) 

humidity typically ±2 %RH in the entire measurement range of transducer 

temperature typically ±0.3 °C in the entire measurement range of transducer 

Additional errors                                                hysteresis ±0.8 %RH at the temperature of 25 °C 

long-term stability <0.25 %RH/year (1) 

Response time  (τ 63%) to step change of the 

measured value 

8 s (for air flow >3.6 km/h) 

Measurement period 1 s 

LCD display (option) 4 digits, 20 mm high 

Readout measurement resolution programmable: 0.1 or 1 [%RH, °C , g/m3] 

Analog outputs  
(without galvanic 

separation from power 

supply) 

current 4-20 mA maximum resolution approx. 14.5 µA;  

load capacity Ro < (Usup-12) / 22 mA 

voltage 0-10 V max. resolution ~ 9.1 mV, load capacity Io<4.5 mA (Ro>2.5 kΩ) 

output error basic < 0.1%; additional ±0.01%/°C of the output range 

Communication 
interfaces (RS485 and 

PRG, do not use 

simultaneously) 

PRG programming 

connection, standard 

- speed 2.4 kb/s (0.6÷115.2 kb/s for version with RS485 interface) 

- character format 8N1 (8 data bits, 1 stop bit, no parity bit) 

- MODBUS-RTU protocol (SLAVE) 

- without galvanic separation from power supply 
RS485, only in the RS 

version 

Power supply version 4-20 mA 12-36 VDC (supply from the current loop) 

version 0-10 V 18-20 VDC, current consumption without load on outputs: 

approx. 7 mA (with and without an LCD) 

version RS485 9-28 VAC or 9-36 VDC, current consumption approx. 5 mA (with 

and without an LCD) 

Rated operating 
conditions 

without an LCD -30 to 80 °C for humidity <100 %RH (no condensation, do 

not pour water on the probe) with an LCD -20 to 70 °C 

Operating environment air and neutral gases 

Enclosure protection rating and mounting 
method 

IP65 (electronic components), IP40 (sensor), wall mounted 

!
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Operating position any (or the sensor sheath to the ground when the transducer is 

exposed to the risk of contact with water or water splashes) 

Weight approx. 120 g (with integrated probe) 

Electromagnetic compatibility (EMC) immunity: according to the PN-EN 61000-6-2 standard 

emission: according to the PN-EN 61000-6-4 standard 
 

Notes:  (1) - periodic calibration of the device in accordance with the requirements in force at the installation site or once every   

                          12 months is recommended 

 

6. ENCLOSURE DIMENSIONS AND INSTALLATION DATA 
 

 
a) general data and dimensions of the standard version (integrated probe) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
b) dimensions for external probes in different designs 

 

b.1) An external probe with a wire           b.2.) A probe on a stainless steel pipe                b.3) An external probe 

                           AR252/2                                               AR252/L150 or AR252/L250                  in an enclosure with a wire 

                                                                                                                                                                                    AR252/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.3) A probe integrated with  

   the enclosure in the back  

   (channel) design AR252/T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enclosure type industrial IP65  

Material polycarbonate 

Enclosure dimensions 58 x 94 x 35 mm 

Fixing methods 
2 x Φ9 mm holes, distance between the 

holes 80 mm, narrower part of the hook 

holder with max. diameter of 5 mm 

Conductor cross-sections  1.5 mm2  
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c) installation of cabling 

− cut off the power supply before making any changes to the cabling; 
− remove the 4 screws in the front cover and take it off the device; 

− in version with an LCD, carefully take out display from bolt connectors (perpendicularly to the front surface); 

− terminals to connect power supply cables, outputs cables, and signal cables become accessible – see chapter 7; 

− the electric cables must be inserted into the enclosure through cable glands; 

− after the device has been mounted and the cabling has been installed, assemble the device carefully 

     performing the work in the reverse order;  

− in order to achieve the IP65 rating, the nuts of the cable glands and the enclosure cover must be tightened 

     precisely; 

 

CAUTION: 
In order to avoid any mechanical and electrostatic damage, one must be very careful when handling the 
circuit board of the display. 
 
 

Table 7.1. Numbering and description of terminal strips - the version with the current output 

Terminals Description 

1 

current output (IT =4-20 mA) for the measured value 2 

(configurable with parameter 2: ch-2, chapter 9, 

Table 9.1), default for temperature 

2 
current output (IH =4-20 mA) for the measured value 1 

(1: ch-1), default for humidity 

3 supply input V+ 

 

 

Table 7.2. Numbering and description of terminal strips - the version with the voltage output 

Terminals Description 

1 

voltage output (UT =0-10 V) for the measured value 2 

(configurable with parameter 2: ch-2, chapter 9, 

Table 9.1), default for temperature 

3 
voltage output (UH =0-10 V) for the measured value 1 

(1: ch-1), default for humidity 

2, 4, 5 
common earth (minus for the outputs and the power 

supply) 

6 supply input V+ 

 

Table 7.3. Numbering and description of terminal strips, version RS485 

Terminals Description 

1-2 supply input VAC, VDC 

3 + RS  

4  - RS 

JP1 

electrical jumper terminating the line of the RS485 

interface with a 120 Ω resistor (termination is on 

when the JP1 is shorted) 

 

        V+ - power supply voltage 

              - measuring device (miliammeter) 

              - measuring device (volt meter) 

7. DESCRIPTION OF TERMINAL STRIPS AND ELECTRICAL CONNECTIONS 

!
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Fig. 7. Location of the terminal strip and the programming socket PR 
 

 

8. FUNCTIONS OF THE BUTTONS ON THE CONTROL PANEL 

 

Fig. 8. Description of 

             the control panel 

                                                                                       indicator of the unit of the  

                                                                                      measured value (%RH or °C) 

a 7-segment LCD display 

 

 

 

                             programming buttons 

         

 

a) button functions in the measurement display mode 

 Button Description [and marking in the contents of the instructions] 

 

[UP] and [DOWN] (simultaneously): input in the parameter configuration menu (after 

hold time longer than 1 s), chapter 9 

b) button functions in the parameter configuration menu (chapter 9) 

 Button Description [and marking in the contents of the instructions] 

 

[SET] :  
- selection of the item displayed in the configuration menu (entering a lower level) 

- edits the current parameter (the parameter value blinks) 

- approves and saves the edited parameter value 

 

[UP] or [DOWN]: 

- moves to the next or previous parameter (submenu) 

- changes the value of the edited parameter 

 
 

[UP] and [DOWN] (simultaneously): 

- canceling changes to the edited value (the blinking stops) and return to the previous   

   menu (one level above); 

- returns to the measurement display mode after hold time longer than 0.5 s. 

 

 

CAUTION: 
Connecting other devices than the AR955 or AR956 programmer to the PR socket may result in damage  
to the connected device and the transducer. 

!
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9. SETTING OF THE CONFIGURATION PARAMETERS 

All the configuration parameters of the device are stored in the non-volatile internal memory. 

There are two parameter configuration methods: 

1. Using the keypad on the control panel: 

− from the mode where the input measurements are displayed in the configuration menu (press the [UP] 

and [DOWN]  buttons simultaneously for more than 1 second) until the ConF message appears  

− after entering the main configuration menu (with the message ConF ) the display shows a mnemonic name 

of the parameter (Dot <-> ch-1 <-> ch-2 <->, etc.) 

− press the [UP] or [DOWN] button to go to the relevant parameter 

− to change the value of the current parameter, press briefly the [SET] button (the parameter blinks in the 

edition mode) 

− use buttons [UP] or [DOWN] to change the value of the edited parameter; 

− approve the changed value of the parameter by pressing the [SET] button or cancel it by pressing the [UP] 

and [DOWN] buttons (briefly press them simultaneously) - by pressing the [UP] and [DOWN] buttons 

again, you will return to the main configuration menu (one level above) 

− to exit the configuration: press the [UP] and [DOWN] buttons for a long moment or wait approx.  2 minutes 

2. Use the AR956 programmer and the ARSOFT-CFG software to: 

− connect the device to a computer port and to start and configure the ARSOFT-CFG application; 

− after the connection has been established, the current measured values and are displayed in the software’s 

window; 

− setting and viewing of the device parameters is possible in the parameter edition window; 

− new parameter values must be approved with the Approve changes button; 

− the current configuration can be saved in a file or set using values read from a file; 

 

       NOTE:  

− before disconnecting the device from a computer, press the Disconnect device button (ARSOFT-CFG); 

− in the event of no response:  

• in the Program options check the configuration of the port and the MODBUS address of the device 
(transmission speed 2,400 bit/s, address MODBUS=1); 

• make sure that the serial port drivers in the computer have been properly installed for the AR956 

programmer; 

• disconnect for a few seconds and then reconnect the AR956 programmer; 

• restart the computer; 

• if the AR955 programmer is used instead of the AR956 programmer, connect the power supply 

voltage to the transducer. 

If a difference is found between the indications and the actual measured values, it is possible to tune the zero and 

the sensitivity  for the specific sensor: parameters coH1 , cot2 (calibration of the zero point) and cGH1 , cGt2 

(calibration of the inclination). 

In order to restore the default settings, use the file with the default configuration in the ARSOFT-CFG software. 

 
 
NOTE:   
The transmission parameters for the AR956 programmer in the ARSOFT-CFG software are the following: 2,400 bit/s, 

address MODBUS = 1 

 

 

 

 

!
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Table 9.1. Configuration parameters for the version with the 4-20 mA current output or the 0-10 V voltage output 

Parameter Range of variability of the parameter and description 
Default 

settings 

0: dot display indication 

resolution (1) 

0 resolution 1 [%RH, °C, g/m3] 
1 

1 resolution 0.1 [%RH, °C, g/m3] 

1: ch-1 the first displayed 

value and the signal of the 

output IH or UH (chapter 7, 

Tables 7.1 and 7.2) 

reHu measured relative humidity [%RH] 

reHu 

[%RH] 

temP measured sensor temperature [°C] 

AbHu calculated absolute humidity [g/m3] (2) 

dept calculated dew/frost point temperature [°C] (2) 

2: ch-2 the second displayed 

value and the signal of the 

output IT or UT (chapter 7, Tables 

7.1 and 7.2) 

reHu measured relative humidity [%RH] 

temP 

[°C] 

temP measured sensor temperature [°C] 

AbHu calculated absolute humidity [g/m3] (2) 

dept calculated dew/frost point temperature [°C] (2) 

3: dPer displayed values 

switching period 
1.0 ÷ 10.0 

display time of the values selected with parameters 

1: ch-1 and 2:  ch-2  (3) 
4.0 s 

4: H1Lo the lower value of the 

measurement range of the 

output IH or UH (chapter 7) 

-50.0 ÷ 100.0 unit depending on the setting of parameter 1: ch-1 
0.0 

[%RH] 

5: H1Hi  the upper value of the 

measurement range of the 

output IH or UH 

-50.0 ÷ 100.0 unit depending on the setting of parameter 1: ch-1 
100.0 

[%RH] 

6: t2Lo the lower value of the 

measurement range of the 

output I or UT 

-50.0 ÷ 100.0 unit depending on the setting of parameter 2: ch-2 
-30.0 

[°C] 

7: t2Hi  the upper value of the 

measurement range of the 

output IT or UT 

-50.0 ÷ 100.0 unit depending on the setting of parameter 2: ch-2 
80.0 

[°C] 

8: coH1  calibration of the zero 

point for humidity [%RH] 
-20.0 ÷ 20.0 zero point offset 0.0 [%RH] 

9: cGH1  calibration of the 

inclination for humidity [%RH] 
-15.0 ÷ 15.0 sensitivity (gain) 0.0 [%] 

10: cot2  calibration of the 

zero point for temperature [°C] 
-20.0 ÷ 20.0 zero point offset 0.0 [°C] 

11: cgt2  calibration of the 

inclination for temperature [°C] 
-15.0 ÷ 15.0 sensitivity (gain) 0.0 [%] 

 

Notes:  (1) - applies only do display of data on the control panel 

  (2) - values calculated based on measurement of relative humidity (%RH) and temperature (°C) for atmospheric  

           pressure P=1013 hPa 

  (3) - in order to display the value of only one type, the following condition must be met: ch-1 =  ch-2 
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Table 9.2. Configuration parameters for the RS485 version 

Parameter Range of variability of the parameter and description 
Default 

settings 

0: dot position of the 

point/resolution(1) 

0 resolution 1 [%RH, °C, g/m3] 
1 

1 resolution 0.1 [%RH, °C, g/m3] 

1: ch-1 first displayed value 

reHu measured relative humidity [%RH] 

reHu 

[%RH] 

temP measured sensor temperature [°C] 

AbHu calculated absolute humidity [g/m3] (2) 

dept calculated dew/frost point temperature [°C] (2) 

2: ch-2 second displayed value 

reHu measured relative humidity [%RH] 

temP 

[°C] 

temP measured sensor temperature [°C] 

AbHu calculated absolute humidity [g/m3] (2) 

dept calculated dew/frost point temperature [°C] (2) 

3: dPer displayed values 

switching period 
1.0 ÷ 10.0 

display time of the values selected with parameters 

1: ch-1 and 2:  ch-2  (3) 
4.0 s 

4: coH1  calibration of the zero 

point for humidity [%RH] 
-20.0 ÷ 20.0 zero point offset 0.0 [%RH] 

5: cGH1  calibration of the 

inclination for humidity [%RH] 
-15.0 ÷ 15.0 sensitivity (gain) 0.0 [%] 

6: cot2  calibration of the zero 

point for temperature [°C] 
-20.0 ÷ 20.0 zero point offset 0.0 [°C] 

7: cgt2  calibration of the 

inclination for temperature [°C] 
-15.0 ÷ 15.0 sensitivity (gain) 0.0 [%] 

8: Addr MODBUS address 1 ÷ 247 MODBUS address of the device 1 

9: br  transmission speed 0.6 ÷ 115.2 
transmission speed [kb/s], for the RS485 and the AR956 

programmer 
2.4 

 

Notes:  (1) - applies only do display of data on the control panel 

  (2) - values calculated based on measurement of relative humidity (%RH) and temperature (°C) for atmospheric  

    pressure P=1013 hPa 

  (3) - in order to display the value of only one type, the following condition must be met: ch-1 =  ch-2 

 

 

 

10. MESSAGES AND ERROR SIGNALING 

 

a) measurement errors: 

Code Possible causes of error 

^^^^ the measurement range of the sensor is exceeded from the top 

____ the measurement range of the sensor is exceeded from the bottom 

---- no communication with the sensor (the sensor is defective or the electrical connections are broken) 

b) other messages: 

Code Description of message 

ConF the parameter configuration menu was accessed 
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11. CONNECTING THE CONTROLLER TO A COMPUTER AND AVAILABLE SOFTWARE 

It may be useful (or necessary) to connect the transducer to a computer in order to configure parameters, which 

also enables copying the setting to other transducers of the same type. 

As a standard, the transducers are equipped with a PR port which enables connection to a computer using an 

AR956 programmer using the MODBUS-RTU communication protocol and the following transmission parameters:  

speed = 2,400 bit/s, MODBUS address = 1. 

The following application is available (on a CD supplied with the AR956 programmer or to be downloaded from 

the Internet at www.apar.pl, “Download” section, for operating systems Windows Vista/7/8/10): 

Name Software description 

ARsoft-CFG 
(free) 

- display of current measurement data from the connected device 

- setting configuration parameters, such as the measurement signal, the indication   

   range, the options, the display, etc.  

- creation on the disk of a "cfg" file with the current configuration of the parameters for  

   future use (copying of configuration) 

- the software requires communication with the device via the PR port (AR956 or AR955) 

A detailed description of the aforementioned application can be found in the installation folder.  

 

NOTE:   

Before a connection is established, make sure that the MODBUS address and the transmission speed in the options 

of the ARsoft software are the same as the settings of the device (this applies to the version with the RS485). 

Moreover, in the options of the ARsoft software, set the number of the COM serial port in use (in the case of the 

AR956/AR955 programmer or the RS485/USB converter, it is the number assigned by the operating system during 

installation of the drivers). 

 

12. RS485 COMMUNICATION INTERFACE (acc. to EIA RS-485) 

The installation specification for the RS485- standard interface is the following: 

- maximum cable length - 1 km (observe the installation guidelines, chapter 2, sub-items b, c, and d) 

- maximum number of devices in a RS485 line - 30, in order to increase the number, use RS485/RS/485 amplifiers 

- termination and polarizing resistors when the MASTER is at the start of the line (Fig. 12): 

      - at the start of the line        - 2 x 820 Ω to the ground and +5 V of the MASTER and 150 Ω between lines 

      - at the end of the line         - 150 Ω between lines 

- termination and polarizing resistors when the MASTER is in the center of the line: 

      - at the converter                  - 2 x 820 Ω, to the ground and +5 V of the converter 

      - at both ends of the line    - 150 Ω each between lines 

Equipment from different manufacturers that form the RS485 network (e.g. RS485 converters/USB) may have 

integrated polarizing and terminating resistors; in such a case there is no need to use external elements. 

 

Fig. 12. Pictorial diagram of the RS485 network 

!
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13. MODBUS–RTU SERIAL TRANSMISSION PROTOCOL (SLAVE) 

Character format  : 8 bits, 1 stop bit, no parity bit 

Available functions : READ - 3 or 4,  WRITE - 6 

Table 13.1. Claim frame format for the READ function (frame length - 8 bytes): 

address of 

the device 

function  

4 or 3 

read register address:  

0 ÷ 29 (0x001D) 

number of read registers: 

1 ÷ 30 (0x0010) 
CRC check sum 

1 byte 1 byte 2 bytes (HB-LB) 2 bytes (HB-LB) 2 bytes (LB-HB) 

Example 13.1. Reading of a register with address 0: 0x01 - 0x04 - 0x0000 - 0x0001 - 0x31CA 

 

Table 13.2. Claim frame format for the WRITE function (frame length - 8 bytes):  

address of 

the device 
function 6 

write register address:  

0 ÷ 29 (0x001D) 
write register value CRC check sum 

1 byte 1 byte 2 bytes (HB-LB) 2 bytes (HB-LB) 2 bytes (LB-HB) 

Example 13.2. Entry in a register with address 10 (0xA) with the 0 value: 0x01 - 0x06 - 0x000A - 0x0000 - 0xA9C8 

 

Table 13.3. Response frame format for the READ function (minimum frame length - 7 bytes): 

address of 

the device 

function  

4 or 3 

number of bytes in the 

data field (max. 30*2=60 

bytes) 

data field - register value CRC check sum 

1 byte 1 byte 1 byte 2 ÷ 60 bytes (HB-LB) 2 bytes (LB-HB) 

Example 16.3. Response frame for register value equal to 0: 0x01 - 0x04 - 0x02 - 0x0000 - 0xB930 

 

Table 13.4. Response frame format for the WRITE function (frame length - 8 bytes):   

copy of the claim frame for the WRITE function (Table 16.2) 

 

Table 13.5. Special answer (errors: function field = 0x84 or 0x83 in the case of the READ function and 0x86 in the 

case of the WRITE function): 

Error code (HB-LB in the data field) Error description 

0x0001 non-existing register address 

0x0002 wrong write register value 

0x0003 improper function number 

Example 13.5. Error frame for a non-existing read register address: 

         0x01 - 0x84 - 0x02 - 0x0001 –0x5130 
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Table 13.6. Maps of registers for the MODBUS-RTU protocol for the transducer version with the RS485 

Register 
address  

HEX (DEC) 

Value  
(HEX or DEC) 

Description of register and access type 
(R- read only register, R/W - read and write register) 

0x00 - 0x05 0 not used or reserved (for compatibility with the older version) R 

0x06 (6) 0 ÷ 1000 measured value of relative humidity [%RH] 
value in the U2 code, 

without a decimal point 

(resolution 0.1 [%RH, °C, 

g/m3]) 

R 

0x07 (7) -300 ÷ 800 measured value of temperature [°C] R 

0x08 (8) 0 ÷ 999 calculated value of relative humidity [g/m3] R 

0x09 (9) -300 ÷ 1000 calculated value of dew/frost point [°C] R 

0x0A ÷ 0x13 0 not used or reserved R 

Configuration parameters (chapter 9, Table 9.2) 

0x14 (20) 0 ÷ 1 parameter 0: dot position of the period, resolution of the display R/W 

0x15 (21) 0 ÷ 3 parameter 1: ch-1 first displayed value R/W 

0x16 (22) 0 ÷ 3 parameter 2: ch-2 second displayed value R/W 

0x17 (23) 10 ÷ 100 parameter 3: dPer displayed values switching period R/W 

0x18 (24) -200 ÷ 200 parameter 4: coH1 calibration of the zero point for humidity R/W 

0x19 (25) -150 ÷ 150 parameter 5: cGH1 calibration of the inclination for humidity R/W 

0x1A (26) -200 ÷ 200 parameter 6: : cot2 calibration of the zero point for temperature R/W 

0x1B (27) -150 ÷ 150 parameter 7: : cgt2 calibration of the inclination for temperature R/W 

0x1C (28) 1 ÷ 247 parameter 8: Addr MODBUS address R/W 

0x1D (29) 0 ÷ 9 parameter 9: br transmission speed R/W 
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