
LPPYRA11, LPPYRA05,
LPPYRA06

Albedometry



Delta OHM produkuje 3 różne modele albedometrów:
 

- LPPYRA11 - zbudowany z dwóch pyranometrów o 
Standardzie Wtórnym
- LPPYRA05 - zbudowany z dwóch pyranometrów 
Klasy Pierwszej
- LPPYRA06 - zbudowany z dwóch pyranometrów 
Klasy Drugiej.

Wszystkie pyranometry Delta OHM są zgodne z 
normami ISO 9060 i specyfikacjami opublikowanymi 
przez Światową Organizację Meteorologiczną (WMO).
Albedometr składa się z dwóch jednakowych pyrano-
metrów, zamontowanych tyłem do siebie w przeciw-
nych kierunkach (w górę i w dół). Górny pyranometr 
mierzy promieniowanie całkowite (bezpośrednie + 
rozproszone) padające na ziemię, a dolny – promienio-
wanie całkowite odbite od ziemi. Wyjścia sygnałów 
elektrycznych obydwu pyranometrów mogą być 
przesyłane bezpośrednio do rejestratora danych lub do 
automatycznego procesora danych. Pyranometry 
tworzące LPPYRA05 i LPPYRA11 są połączone w taki 
sposób, aby miały identyczną czułość.

Albedo jest stosunkiem ilości promieniowania odbite-
go od padającego:

Za pomocą albedometrów, możliwe jest obliczenie 
promieniowania netto, uzyskanego na podstawie różni-
cy pomiędzy padającym promieniowaniem całkowi-
tym, a odbitym.
Albedometry Delta OHM działają w zakresie widma od 
0,3 μm do 3 μm. Osobne zasilanie nie jest wymagane, 
ponieważ pyranometry wytwarzają napięcie, które 
zwykle jest równe:

 
Każdy pyranometr, tworzący albedometr, jest adiusto-
wany osobno i dostarczany standardowo z Raportem 
Kalibracji WRR (World Radiometric Reference).
Są to niezawodne i wytrzymałe urządzenia, zaprojekto-
wane z myślą o pracy w każdych warunkach pogodo-
wych. Są przystosowane do instalacji „w terenie”.

Zalecane zastosowanie: badania klimatologiczne, 
stacje pogodowe, drogowe stacje pogodowe, stacje 
rolnicze itp.

Dane techniczne
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Kolor
Czerwony
Niebieski

Brązowy
Biały

Czarny
Zielony

LPPYRA08, LPPYRA08BL, LPPYRA08BLAC
Funkcja

Wyjście dodatnie (+Vout) – górny detektor (  )
Wyjście ujemne (-Vout) – górny detektor (  )

Nie połączony
Nie połączony

Wyjście ujemne (-Vout) – dolny detektor (  )
Obudowa (  ) (LPPYERA05/LPPYRA11)

Ekran kabla
Wyjście dodatnie (+Vout) – dolny detektor (  )
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M12 wtyk stały męski, 8-biegunowy M12 złącze żeńskie 8-biegunowe

LPPYRA11
LPPYRA05
LPPYRA06

Albedo = Całkowite promieniowanie odbite
Całkowite promieniowanie padające

10 mV
kW . m-2 



Schematy połączeń

LPPYRA11
LPPYRA05
LPPYRA06
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LPPYRA11: Albedometr zbudowany z dwóch pyrano-
metrów o Standardzie Wtórnym (Secondary Standard) 
zgodnie z ISO 9060. W zestawie znajdują się: dwie 
tarcze zacieniające na górny i dolny pyranometr, wkład-
ka z żelem krzemionkowym, 2 zapasowe saszetki, 
urządzenie poziomujące, drążek Ø16x500mm do 
zamocowania na maszcie, złącze M12 8-pinowe oraz  
Świadectwo wzorcowania zgodne z ISO 9001. Typowa 
czułość urządzenia Od 6 do 11 μV/(W/m2). Kabel 
połączeniowy CPM12AA8… należy zamówić osobno.
 

LPPYRA05: Albedometr zbudowany z dwóch pyrano-
metrów Pierwszej Klasy zgodnie z ISO 9060. W zesta-
wie znajdują się: dwie tarcze zacieniające na górny i 
dolny pyranometr, wkładka z żelem krzemionkowym, 2 
zapasowe saszetki, urządzenie poziomujące, drążek 
Ø16x500mm do zamocowania na maszcie, złącze M12 
8-pinowe oraz Świadectwo wzorcowania zgodne z ISO 
9001. Typowa czułość urządzenia Od 6 do 12 μ
V/(W/m2). Kabel połączeniowy CPM12AA8… należy 
zamówić osobno.

Dane techniczne

Kody do zamówień

Akcesoria do Pyranometrów

LPPYRA11
LPPYRA05
LPPYRA06

Specyfikacja techniczna
Czułość
Impedancja
Zakres pomiarowy
Kąt widzenia
Zakres spektralny (50%)
Warunki temperaturowe
Waga

Specyfikacja wg wymagań ISO 9060
Czas odpowiedzi 95%
Przesunięcie zerowe (Zero offset)
a) Reakcja na promieniowanie
cieplne (200 W/m2)
b) Reakcja na zmianę
temperatury otoczenia o 5 K/h
Niestabilność
(zmiana czułości przez 1 rok)
Nieliniowość (odchylenie od czułości)
Odpowiedź kierunkowa
Selektywność spektralna
Wpływ temperatury
(-10°C to +40°C)
Wpływ nachylenia
Warunki wilgotności
Średni czas między awariami
Dokładność poziomicy
Stopień ochrony

LPPYRA11*
Od 6 do 11 μV/(W/m2)

5 Ω ÷ 50 Ω
0÷4000 W/m2

2π sr
283 ÷2800 nm
-40 °C ÷ 80 °C

1,35 kg

< 5 s

<7 W/m2

<|±2| W/m2

<|±0,5| %

<|±0,2| %
< |±10| W/m2

< |±3| %
<1 %

<|±0,2| %
0 to 100%

> 10 lat
< 0,1°
IP 67

LPPYRA05*
Od 6 do 12 μV/(W/m2)

33 Ω ÷ 45 Ω
0÷2000 W/m2

2π sr
283 ÷2800 nm
-40 °C ÷ 80 °C

1,35 kg

< 28 s

 <15 W/m2

<|±4| W/m2

<|±1,5| %

<|±1| %
< |±18| W/m2

< |±5| %
<4 %

<|±2| %
0 to 100%

> 10 lat
< 0,1°
IP 67

LPPYRA05*
Od 6 do 11 μV/(W/m2)

33 Ω ÷ 45 Ω
0÷2000 W/m2

2π sr
300 ÷2800 nm
-40 °C ÷ 80 °C

1,1 kg

< 30 s

<25 W/m2

<|±6| W/m2

<|±2,5| %

<|±2| %
< |±22| W/m2

< |±7| %
<8 %

<|±4| %
0 to 100%

> 10 lat
< 0,2°
IP 67

* Wszystkie dane techniczne, z wyjątkiem wagi, odnoszą się do jednego z dwóch pyranometrów tworzących albedometr.

LPPYRA06: Albedometr zbudowany z dwóch pyrano-
metrów Drugiej Klasy zgodnie z ISO 9060. W zestawie 
znajdują się: dwie tarcze zacieniające na górny i dolny 
pyranometr, drążek Ø16x500mm do zamocowania na 
maszcie, złącze M12 8-pinowe oraz Świadectwo wzor-
cowania zgodne z ISO 9001. Typowa czułość urządze-
nia Od 5 do 15 μV/(W/m2). Kabel połączeniowy 
CPM12AA8… należy zamówić osobno.

CPM12AA4.2: 4-biegunowy kabel odporny na promie-
niowanie UV. Długość 2m. 4-biegunowe złącze M12 na 
jednym końcu, otwarte przewody po drugiej stronie.
CPM12AA4.5: 4-biegunowy kabel odporny na promie-
niowanie UV. Długość 5m. 4-biegunowe złącze M12 na 
jednym końcu, otwarte przewody po drugiej stronie.
CPM12AA4.10:4-biegunowy kabel odporny na promie-
niowanie UV. Długość 10m. 4-biegunowe złącze M12 
na jednym końcu, otwarte przewody po drugiej stronie.

Kable podłączeniowe



CPM12AA8.2: 8-biegunowy kabel odporny na promie-
niowanie UV. Długość 2m. 8-biegunowe złącze M12 na 
jednym końcu, otwarte przewody po drugiej stronie. Dla  
pyranometrów LPPYRA11 - LPPYRA05 - LPPYRA06.
CPM12AA8.5: 8-biegunowy kabel odporny na promie-
niowanie UV. Długość 5m. 8-biegunowe złącze M12 na 
jednym końcu, otwarte przewody po drugiej stronie. Dla  
pyranometrów LPPYRA11 - LPPYRA05 - LPPYRA06.
CPM12AA8.10: 8-biegunowy kabel odporny na 
promieniowanie UV. Długość 10m. 8-biegunowe złącze 
M12 na jednym końcu, otwarte przewody po drugiej 
stronie. Dla  pyranometrów LPPYRA11 - LPPYRA05 - 
LPPYRA06.
CPM12-8D.2: 8-biegunowy kabel, o długości 2m. 8-bie-
gunowe złącze M12 na jednym końcu, otwarte przewo-
dy po drugiej stronie (tylko dla LPPYRA ... S i S12).
CPM12-8D.5: 8-biegunowy kabel, o długości 5m. 8-bie-
gunowe złącze M12 na jednym końcu, otwarte przewo-
dy po drugiej stronie (tylko dla LPPYRA ... S i S12).
CPM12-8D.10: 8-biegunowy kabel, o długości 10m. 
8-biegunowe złącze M12 na jednym końcu, otwarte 
przewody po drugiej stronie (tylko dla LPPYRA ... S i 
S12).

CP24: Kabel połączeniowy z komputerem PC do konfi-
guracji parametrów RS485 MODBUS pyranometrów 
LPPYRA… S. Z wbudowanym konwerterem RS485 / 
USB. 8-biegunowe złącze M12 po stronie urządzenia i 
złącze USB typu A po stronie komputera.

LPSP1: Odporna na promieniowanie UV tarcza zacie-
niająca do pyranometrów LPPYRA02, LPPYRA05 
(górny pyranometr), LPPYRA10, LPPYRA11 (górny 
pyranometr), LPPYRA12.
LPSP2: Tarcza zacieniająca dla pyranometrów LPPY-
RA03, LPPYRA 06.
LPSP3: Dolna tarcza zacieniająca dla albedometru 
LPPYRA05 (dolny pyranometr).
LPSG: Wkład suszący z kryształkami krzemionki, w 
komplecie z uszczelką typu O-ring.
LPG: Zestaw 5 wkładów z żelem krzemionkowym.

Części zamienne

Akcesoria montażowe

LPPYRA11
LPPYRA05
LPPYRA06

Inne długości dostępne na zamówienie

LPSP4: Kołnierz do mocowania pyranometrów na 
płaskiej powierzchni.
LPS1: Wspornik mocujący do piranometrów serii LPPY-
RA02 i LPPYRA10, odpowiedni do masztu o średnicy Ø 
40 ÷ 50 mm.
Montaż na maszcie poziomym lub pionowym. Łączniki 
i śruby w zestawie.
LPS2: Podstawa do montażu pyranometru LPPYRA03 
na maszcie o wymiarach Ø 16 x 500 mm. W połączeniu 
z kołnierzem HD2013.2.14, pozwala w łatwy sposób 
ustawić pyranometr.
LPS3: Wspornik mocujący do serii LPPYRA03, odpo-
wiedni do masztu o średnicy Ø 40 ÷ 50 mm. Montaż na 
maszcie poziomym lub pionowym.
LPS6: Zestaw do instalacji pyranometrów LPPYRA10, 
LPPYRA02 i LPPYRA03. Zestaw zawiera: maszt 750 
mm (HD2003.83.1), łącznik podstawy (LPS6.04), 
stopniowaną płytę nośną (LPS6.01), wspornik do 
pyranometrów (LPS6.03). Na życzenie wspornik 
HD9007T29.1 do HD9007 lub HD32MTT.03.C
LPRING02: Podstawa z poziomicą i regulowanym 
uchwytem do montażu pyranometrów serii LPPYRA02 i 
LPPYRA10 w pozycji pochyłej. (Przy zamawianiu należy 
określić model montowanego pyranometru)
LPRING04: Regulowany uchwyt do montażu pyrano-
metrów serii LPPYRA10, LPPYRA02, LPPYRA03 w 
pozycji pochyłej, na maszcie Ø 40 mm z gwintem 
wewnętrznym.
LPRING12: Podstawa pierścieniowa do pomiaru 
promieniowania rozproszonego, do pyranometrów 
LPPYRA02 i LPPYRA10.
LPRING13: Podstawa pierścieniowa do pomiaru 
promieniowania rozproszonego, do pyranometru LPPY-
RA03
HD2003.85K: Zestaw montażowy z regulowaną 
wysokością do montażu pyranometru na słupie o 
średnicy Ø 40 mm (HD2003.84 + HD2003.85 + 
HD2003.79). Nie nadaje się do serii LPPYRA03..
HD2003.79K: Zestaw do montażu pyranometrów na 
zacisku Ø 40 mm (HD2003.77/40, HD2003.79) w celu 
zainstalowania pyranometrów LPPYRA10, LPPYRA02 i 
LPPYRA03 na maszcie poprzecznym.
HD2003.77/40: Mocowanie do masztu o średnicy Ø 
40 mm.
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LPPYRA11
LPPYRA05
LPPYRA06

Konfigurowalne przetworniki sygnału

HD978TR3: Konfigurowalny wzmacniacz sygnału z 
wyjściem 4÷20mA (20÷4mA). Zakres wejściowy -10 .. + 
60mVdc. Standardowa konfiguracja 0 ÷ 20mVdc. 
Minimalny zakres pomiarowy 2mVdc. Do szyny DIN 35 
mm. Konfigurowalny z HD778 TCAL.
HD978TR5: Konfigurowalny wzmacniacz sygnału z 
wyjściem 4÷20mA (20÷4mA). Zakres wejściowy -10 .. + 
60mVdc. Standardowa konfiguracja 0 ÷ 20mVdc. 
Minimalny zakres pomiarowy 2mVdc. Konfigurowalny z 
HD778 TCAL. W obudowie do montażu na ścianie.
HD978TR4: Konfigurowalny wzmacniacz sygnału z 
wyjściem 0÷10Vdc (10÷0Vdc). Zakres wejściowy -10 .. 
+ 60mVdc. Standardowa konfiguracja 0 ÷ 20mVdc. 
Minimalny zakres pomiarowy 2mVdc. Do szyny DIN 35 
mm. Konfigurowalny z HD778 TCAL.
HD978TR6: Konfigurowalny wzmacniacz sygnału z 
wyjściem 0÷10Vdc (10÷0Vdc). Zakres wejściowy -10 .. 
+ 60mVdc. Standardowa konfiguracja 0 ÷ 20mVdc. 
Minimalny zakres pomiarowy 2mVdc. Konfigurowalny z 
HD778 TCAL. W obudowie do montażu na ścianie.
HD778TCAL: Generator napięcia w zakresie -60mVdc… 
+ 60mVdc, sterowany z poziomu komputera PC przez 
port szeregowy RS232C, oprogramowanie DELTALOG-7 
do ustawiania przekaźników termoparowych K, J, T, N 
oraz przetworników HD 978TR3, HD 978TR4.

Merserwis Spółka z o.o. Sp. k.
ul. Gen. Wł. Andersa 10
00-201 Warszawa

www.merserwis.pl
mail: dh@merserwis.pl
Tel: 22 531 00 99, 577 297 679


