Far Data
WIELOKANA£OWY REJESTRATOR DANYCH

MDL

Pomiar prêdkoœci i kierunku wiatru, temperatury, wilgotnoœci i ciœnienia atmosferycznego
Intuicyjne menu oraz du¿a liczba kana³ów pomiarowych
Niskie zu¿ycie energii zasilania
Bezprzewodowa transmisja danych oraz zdalna konfiguracja poprzez GSM
CHARAKTERYSTYKA I ZALETY
Rejestrator danych MDL zosta³ zaprojektowany z myœl¹ o pomiarach, niezbêdnych przy przeprowadzaniu audytów
wietrznoœci, poprzedzaj¹cych budowê elektrowni wiatrowych. Urz¹dzenie oprócz rejestracji danych pomiarowych
zwi¹zanych z prêdkoœci¹ i kierunkiem wiatru umo¿liwia tak¿e rejestracjê temperatury powietrza, wilgotnoœci oraz ciœnienia
atmosferycznego. Rejestrator jest wyposa¿ony w 8 wejœæ licznikowych przeznaczonych do obs³ugi anemometrów, 6 wejœæ
analogowch do pod³¹czenia czujników kierunku wiatru oraz dedykowane wejœcia do rejestracji pozosta³ych parametrów
meteorologicznych. Dane pomiarowe zapisywane s¹ w formacie, który mo¿na zaimportowaæ do dowolnego programu
dedykowanego do analizy i szacowania energii wiatru lub arkusza kalkulacyjnego. Wbudowany modem GSM umo¿liwia
bezprzewodow¹ transmisjê zarejestrowanych danych oraz zdaln¹ konfiguracjê urz¹dzenia MDL. Programowanie rejestratora
jest intuicyjne, a szereg dostêpnych funkcji i parametrów gwarantuje du¿¹ elastycznoœæ konfiguracji. System dostarczany jest
wraz z zewnêtrzn¹ obudow¹ odporn¹ na warunki œrodowiskowe, akumulatorem ¿elowym oraz panelem s³onecznym.

Zalety:
?
ma³y pobór mocy
?
du¿a liczba wejœæ pomiarowych
?
wspó³praca z anemometrami wiod¹cych producentów
?
du¿a pamiêæ gwarantuj¹ca nieprzerwan¹ rejestracjê
?
intuicyjne menu i du¿a elastycznoœæ konfiguracji
?
wbudowany modem GSM umo¿liwiaj¹cy bezprzewodow¹ transmisjê danych i zdaln¹ konfiguracjê urz¹dzenia
?
wielojêzyczne menu
?
mo¿liwoœæ hostingu danych w Oprogramowaniu Zarz¹dzaj¹cym VENTUS lub na serwerze Klienta.
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DANE TECHNICZNE
Opis:
Model
Przeznaczenie
Parametry elektryczne:
Napiêcie znamionowe
Œredni pobór mocy
Zasilanie bateryjne (rodzaj, pojemnoœæ)
Zasilanie sieciowe
Zasilanie solarne
Parametry œrodowiskowe:
Temperatura pracy

MDL
rejestracja prêdkoœci i kierunku wiatru,
ciœnienia, wilgotnoœci i temperatury pow.
12 VDC
0,12 W
akumulator 12 V/17 Ah
zasilacz 230 VAC 50 Hz/12 VDC 500 mA
panel 20 W + regulator

Temperatura przechowywania
Wilgotnoœæ

od -40°C do +70°C
(LCD czytelny od -20°C do +50°C)
od -40°C do +85°C
poni¿ej 90% (nieskondensowana)

Parametry fizyczne:
Waga rejestratora
Wymiary rejestratora
Odpornoœæ IP obudowy

950g
170 mm [wys.] 185 mm [szer.] 80 mm [g³.]
IP55 (skrzynka monta¿owa IP65)

Informacje na temat rejestracji danych:
Zegar czasu rzeczywistego
Pamiêæ wewnêtrzna
Pamiêæ zewnêtrzna
Pojemnoœæ pamiêci w dniach pomiarowych
Przenoszenie danych

RTC z bateri¹ CR2032 (czas pracy 10 lat)
flash 4 MB
flash USB
dla 1 GB autonomia pomiaru oko³o 700 dni
Pamiêæ flash USB i/lub zdalnie poprzez GSM

Parametry zapisu dla ka¿dego kana³u:
Programowalne interwa³y zapisu
Uœrednianie
Min/Max
Odchy³ka standardowa

od 1 do 60 min lub 1 dzieñ
TAK (dla ka¿dego czujnika)
TAK (dla ka¿dego czujnika)
TAK (dla ka¿dego czujnika)

Konfiguracja rejestratora:
Lokalna za pomoc¹ klawiatury nawigacyjnej
Wyœwietlacz
Zdalna

5 klawiszy (nawigacja menu, sterowanie)
LCD 4x20 znaków
poprzez modem GSM

Kompatybilne urz¹dzenia pomiarowe:
Pomiar prêdkoœci wiatru
Pomiar kierunku wiatru

Wejœcia:
Dla czujników kierunku
Dla anemometrów
Temperatura i wilgotnoœæ IMM
Uniwersalne (np. miernik p. dŸwiêku)
Slot pamiêci
Slot karty SIM

6 (1x 0-2,5 V; 3x 0-2,5 V lub 0-27,5 V)
8 (licznikowe) NPN lub PNP
2x RS485
1x RS232
1x USB
1

Wyjœcia:
Zasilanie anemometrów
Zasilanie czujników kierunku
Zasilanie IMM

6 VDC lub 12 VDC, maks. 125 mA
2,5 VDC, 6 VDC lub 12 VDC, maks. 125 mA
12 VDC, maks. 125 mA

NP-3 lub ka¿dy inny anemometr
odwzorowuj¹cy V/f (DC maks. 2000 Hz)
NK-3 lub ka¿dy inny czujnik odwzorowuj¹cy
k¹t/napiêcie, tj. potencjometryczny lub inny
(zakresy: 0-2,5 V lub 0-27,5 V)

Pomiar temperatury
Pomiar wilgotnoœci
Pomiar ciœnienia atmosferycznego

IMM (od -40°C do +100°C, dok³adnoœæ 1%)
IMM (od 0 do 100%,dok³adnoœæ 2%)
wbudowany w rejestrator
(od 600 do 1200 hPa, dok³adnoœæ 2%)

Pomiar poziomu dŸwiêku

SLM (miernik I klasy)

AKCESORIA
Skrzynka monta¿owa IP65 o wymiarach: 500 mm [wys.] 300 mm [szer.] 200 mm [g³.] (w zestawie).
Panel s³oneczny 20 W z regulatorem napiêcia i uchwytem monta¿owym (opcjonalnie).
Akumulator ¿elowy 12 VDC/17 Ah (w zestawie).
Zasilacz sieciowy 230 VAC 50 Hz/12 VDC 500 mA (w zestawie).
Pamiêæ flash USB min. 1 GB (w zestawie).
Anemometr NP-3(opcjonalnie).
Czujnik kierunku wiatru NK-3 (opcjonalnie).
Czujnik temperatury IMM (opcjonalnie).
Czujnik wilgotnoœci IMM (opcjonalnie).
Czujnik ciœnienia atmosferycznego (wbudowany).
Oœwietlenie masztu (kolor czerwony) z dodatkowym zasilaniem (opcjonalnie).
Okablowanie dla urz¹dzeñ pomiarowych (opcjonalnie).
Modem GSM (wbudowany).
Karta telemetryczna SIM (opcjonalnie).
Miernik poziomu dŸwiêku (opcjonalnie).

OPCJE I MO¯LIWOŒCI
Przechowywanie danych pomiarowych na serwerze FAR DATA (Ventus Management Software) z mo¿liwoœci¹ logowania siê poprzez strony WWW.
Monitorowanie oœwietlenia przeszkodowego masztu.
Wspó³praca z dowolnym operatorem sieci komórkowych GSM na terenie Europy.
Transmisja z wykorzystaniem publicznego lub prywatnego APN operatora sieci komórkowej GSM.
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