UŽIVATELSKÝ NÁVOD
METEOSTANICE
Meteostanice je dodávaná ve více
provedeních.
Nejzákladnější jsou:

METEO BASIC
METEO PRO
METEO PRO + LWS
METEO PRO + 230V
METEO PRO + 230V + VYHŘÍVÁNÍ

METEO BASIC
se skládá ze senzorů: teplota, vlhkost,
atmosférický tlak a úhrn srážek.

METEO PRO
se skládá ze senzorů: teplota, vlhkost, atmosférický tlak, úhrn srážek, rychlost a směr větru.

METEO PRO + LWS
se skládá ze senzorů: teplota, vlhkost, atmosférický tlak, úhrn srážek, rychlost a směr větru + senzor
ovlhčení listu.

METEO PRO + 230V
se skládá ze senzorů: teplota, vlhkost, atmosférický tlak, úhrn srážek, rychlost a směr větru s možností
externího napájení 230V.

METEO PRO + 230V + VYHŘÍVÁNÍ
se skládá ze senzorů: teplota, vlhkost, atmosférický tlak, úhrn srážek, rychlost a směr větru s možností
externího napájení 230V. Při zapojeném externím napájení 230V je automaticky hlídána teplota úhrnu
srážek a při poklesu teploty po 4 stC se zapne vyhřívání senzoru. Díky tomu dokáže měřit množství
napadaného sněhu.

TECHNICKÉ PARAMETRY
NAPÁJENÍ

Baterie ER34615 19000mAh

PŘIBLIŽNÁ VÝDRŽ BATERIE

1 rok

INTERVAL MĚŘENÍ

5 minut

ROZSAH MĚŘENÍ TEPLOTY

-40°C až +100°C

ROZSAH MĚŘENÍ RELATIVNÍ VLHKOSTI

0 - 100%

PŘESNOST TEPLOTY

0,3 Celsia

PŘESNOST VLHKOSTI

0,50%

KOMPLETACE
Meteostanice je dodávána již složená, pouze při zasílání poštou je v částečně rozloženém stavu a
je nutné provést jednoduché konečné sestavení. Skládá se z hlavních dvou nosných tyčí, kde na konci
jedné z nich je výřez pro zasunutí senzorů větru, které je nutné přišroubovat malým i velkým šroubem,
který jsou přiloženy u meteostanice.
Radiační štít a senzor úhrnu srážek jsou upevněny na kolmých plastových držácích, které lze
jednoduše upevnit pomocí klíče 8 mm a křížového šroubováku.

INSTALACE
Senzory jsou umístěny na nosných trubkách, celek je pak ideální upevnit ke stožáru, nebo trubce
zakotvené v zemi. Použití ve venkovních prostorách. Doporučuje se minimálně 10 m vzdálenost od
budov. Meteostanice by měla být umístěna ve výšce alespoň 2m nad terénem, v okolí by neměly být
překážky, které mohou ovlivňovat směr či rychlost větru. Neinstalujte pod stromy, nebo do těsné
blízkosti stromů nebo keřů, protože padající listí může ucpat otvory dešťového senzoru a hodnoty
mohou být zkreslené. Pro instalaci můžeme použít přiložené kovové stahovací pásky.
Celá meteostanice, zejména senzor na úhrn srážek, musí být umístěná vodorovně - k tomu slouží
vodováha umístěná v nádobce pro senzor úhrnu srážek. Musí být orientovaná podle světových stran,
na senzoru směru větru jsou znázorněny světové strany malým písmem, S=south=jih, N=north=sever,
W=west=západ, E=east=východ. Je nutné se tyto požadavky dodržet, aby nedošlo ke zkreslení dat!

INSTALACE - METEO PRO + LWS
Senzor LWS je možné nechat umístěný na meteostanici, nebo jej
umístit přímo do porostu pomocí plastových stahovacích pásek. Kabel
k senzoru je dlouhý 1,8 m. Pro správnou funkci senzoru je nutné udržet
úhel 0 až -15°.

POSTUP MĚŘENÍ
Zařízení odesílá pravidelně hodnoty na server Agdata, proto stačí meteostanici aplikovat do místa
měření a vyčkat 5 minut než se vyrovnají teploty senzoru a okolního materiálu a začne posílat reálné
hodnoty. Interval odesílá hodnot lze měnit za provozu.

ÚDRŽBA
Nutná kontrola čistoty misky pro sběr vody, zda není zaneseno nečistotami, nádobka je
odnímatelná a lze ji vyčistit separovaně. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou
navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla, neboť by
tyto prostředky mohly poškodit pouzdro meteostanice.
Kontrola senzoru rychlosti větru je pouze v testu ložiska otáčení, lze provést pouze opticky.
Senzor LWS musí být bez jakýchkoliv nečistot, jinak mohou být ovlivňovány měřené hodnoty.
V zařízení je z výroby vložena baterie 19000mAh, 3,6V, která je vyměnitelná. Meteostanici není
nutné zapínat, vysílá do 5 minut po vložení baterie. Baterie nelze nabíjet - výdrž baterie je průměrně 1
rok (závisí na klimatických podmínkách)! Při výměně baterie je nutné dát pozor na zachování
správného ohnutí antény!
Vybité baterie jsou zvláštním odpadem. Nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi
zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí! K těmto účelům slouží speciální
sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách.

Senzory jsou provozovány na síti LoRa, kterou mají ve správě České Radiokomunikace (ČRA). Pokud
se při instalaci zjistí, že pokrytí dané oblasti je nedostatečné, bude nutné zažádat na ČRA o pokrytí
dané lokality. Toto Vám zařídí firma Agdata. Obvyklá doba vyřízení požadavku bývá z pravidla dva
měsíce.

Typická (typical) a maximální (maximal) tolerance při 25°C pro relativní vlhkost.

Typická (typical) a maximální (maximal) tolerance teplotního senzoru ve stupních Celsia (°C).

