
 

MODELO MDE-101

VISÃO GERAL  

Encardio-rito estação meteorológica automática é um gerenciamento de dados meteorológicos e 

sistema de apresentação de dados meteorológicos coletados por sensores individuais de um site. O 

sistema proporciona um meio fiável e de custo eficaz de gravação de dados meteorológicos. 

Encardio-rito oferece sistema de tempo com sensores padrão para parâmetros essenciais, ou seja, 

precipitação, velocidade do vento, humidade relativa e da temperatura. Outros sensores também estão 

disponíveis mediante pedido. A estação de tempo pode ser configurado com base nos parâmetros a 

serem medidos ou os sensores necessários. O sistema processa todos os requisitos de processamento 

de dados, começando com a recolha e armazenamento de dados, realizando os cálculos necessários 

sobre os dados, apresentando os resultados na gráfica e numérica

formato e de geração de alarme 

mensagens. sensores padrão utilizados no modelo Encardio-rito MDE-101 estação de tempo são 

brevemente descritos abaixo:  

Gage Rain: Tipping tipo balde Gage chuva.  Gage Rain: Tipping tipo balde Gage chuva.  

A velocidade do vento e sensor de direcção: Três copo sensor de velocidade anemómetro juntamente com A velocidade do vento e sensor de direcção: Três copo sensor de velocidade anemómetro juntamente com 

o sensor de direcção com cata-vento dinamicamente equilibrada dá velocidade do vento preciso. 

de humidade relativa e temperatura: sensor de humidade avançada com Pt 100 para a medição de de humidade relativa e temperatura: sensor de humidade avançada com Pt 100 para a medição de 

temperatura.  

Data logger: Fornece monitoramento e gravação desacompanhada. Data logger: Fornece monitoramento e gravação desacompanhada. 

DESCRIÇÃO 

Encardio-rito modelo de estação de tempo automático MDE-101 permite a monitorização de dados 

meteorológicos recolhidos pelo registador EWDAS-101 de dados de sensores conectados e localizados 

no local. MDE-101 apresenta uma combinação de modelo ERG-200 basculante tipo balde chuva Gage, 

modelo EWV-101S vento sensor de velocidade, EWV-101D sensor de direcção do vento, humidade e 

temperatura do sensor em relação modelo EWH-101T, modelo EWR101R / radiação solar EWR-102T 

sensores e modelo EWDAS-101 registador de dados. O registrador de dados Encardio-rito tem dados 

meteorológicos precisão

CARACTERÍSTICAS  

• design robusto resistente e livre de 

corrosão. 

• construção modular, com a manutenção 

do sistema fácil.  

• Fácil de instalar e operar: pré-configurado 

para rápido 

configuração. 

• Opção para monitor 

dados meteorológicos recolhidos 

remotamente a partir de um ligado à 

Internet computador 

acessível.  

• Alto precisão, qualidade 

automático clima 

sistema de monitoramento. 

• Simples amigo do usuário 

Programas.  

• Alcance de comunicação 

opções para a operação remota.  

• Mains ou opção de energia solar com 

bateria recarregável. 

• Adequado para desacompanhado 

Operação. 

capacidade de medição, tendo robusto 

construção, Largo 

gama de temperaturas de operação e baixo 

consumo de energia. A estação de tempo é 

idealmente adequado para a monitorização 

meteorológica e climatológica.  

Encardio-rito MDE-101 é a resposta onde os 

usuários exigem uma estação meteorológica 

compacta e onde o custo 

é um importante 

consideração. Em meteorologia, 

medição de precisão do 

parâmetros meteorológicos é crítico para o 

tempo exato previsão 

e ambiental pesquisa. 

Encardio-rite ofertas 

sensores meteorológicos possuindo uma 

excelente reputação  para   

fornecendo resultados precisos mesmo em 

ambientes mais exigentes, especialmente 

onde a alta 

umidade e baixo 

temperaturas dominar. 

meteorológicas automáticas 

ESTAÇÃO 



Data logger

A configuração do sistema de aquisição de dados EWDAS-101 é capaz de 

precipitação de gravação, a velocidade do vento, humidade relativa e da 

temperatura. Os dados são registrados em intervalos de tempo pré-selecionados 

e armazenados em uma memória interna.

software e cabos de interface adequados são fornecidos para transferir os 

dados registrados a partir da memória logger dados para um computador 

desktop ou laptop. O registrador de dados pode armazenar muitos dados dias 

em sua memória interna. A configuração do padrão é fornecido com corrente 

eléctrica alimentado com bateria de reserva da fonte de alimentação adequada 

para a maioria dos locais. A estação meteorológica própria logger de dados do 

sistema automático está alojado em tempo caixa à prova.

ESPECIFICAÇÕES

Taxa de varredura Algumas vezes / seg para uma vez / hora 

Consumo de energia 50 mA durante a medição Consumo de energia 50 mA durante a medição 

requisito de energia 9,6-16 VDC 

Capacidade de armazenamento 2 MB de dados (expansível com 

periféricos) 

limite de temperatura - 25 a 50 0 C - 25 a 50 0 C - 25 a 50 0 C 

A recuperação de dados 

/ transmissão 

GSM / GPRS ligação de telemetria, laptop / 

PC  

Modelo ERG-200 medidor de chuva 

modelo Encardio-rito Gage ERG200 / 

201 chuva com uma comprovada 

inclinante mecanismo 

balde fornece um custo 

eficaz confiável 

método para medir e registrar 

chuvas. É fácil de usar, duráveis e 

precisão do sensor

aquele 

fornece longo prazo, 

operação livre de problemas com um 

mínimo do 

manutenção. isto é resistente à corrosão com um 

aço inoxidável de estrutura externa. Ele é projetado para muitos anos de 

funcionamento sem problemas.

Dentro de cada bitola de chuva é um mecanismo basculante balde 

equilibrada com um conjunto de an e o interruptor. Coleção de chuva é 

através de uma captação de 200 mm de diâmetro através de uma tela de 

filtragem detritos. Um funil no interior do medidor de chuva alimentações 

recolhida água da chuva para um dos dois baldes. Assim que a quantidade 

de água predefinida foi recolhido no recipiente, ele dicas para o outro lado, 

esvaziar automaticamente a água e o posicionamento do outro recipiente 

para recolha de precipitação.

A água sai medido através de tubos de drenagem fornecidos na base do 

medidor de chuva. O mecanismo de báscula activa um interruptor sensível 

íman selado que produz um fecho de contacto por cada 0,2 / 0,5 mm de 

chuva. Dois parafusos ajustáveis proporcionar calibração de baldes pela 

posição do ponto de paragem de balde mudando.  

paredes laterais verticais altos do modelo ERG-200/201 evitar respingo-out 

de chuva a partir da captação resultando assim em uma melhor precisão. 

Cada medidor de chuva é calibrado individualmente para uma óptima 

precisão. Três pernas ajustáveis permitem que o medidor de chuva para ser 

fixado permanentemente em uma plataforma ou deck usando prendedores 

padrão.

ESPECIFICAÇÕES

Tipo de sensor balde Tipping

Saída Contato livre de potencial, um fechamento de 

interruptor momentâneo per ponta

sensor de ponta sensor de proximidade magnético selado 

Resolução 0,2 milímetros / ponta para o modelo ERG-200 

0,5mm / ponta para o modelo ERG-201 

Precisão ± 2% a cerca de 30 mm / hora ± 5% a 

cerca de 120 mm / hora 

temperatura de operação Até 50 0 C temperatura de operação Até 50 0 C temperatura de operação Até 50 0 C temperatura de operação Até 50 0 C 

Área de captação  200 milímetros de diâmetro Área de captação  200 milímetros de diâmetro 

Construção invólucro exterior resistente à corrosão do aço 

inoxidável

Modelo EWV-101S velocidade do vento e modelo EWV101D sensor 

de direção do vento 

Encardio-rito modelo EWV-101S sensor de velocidade do vento consiste 

em três anemómetro copo e direcção do vento modelo EWV101D sensor 

consiste de uma aleta de orientação que dá dados precisos e fiáveis. Os 

sensores foram concebidos para operações não tripulados longo prazo em 

ambientes variados meteorológicas.  

Modelo EWV-101S é simples e fácil de usar sensor que responde à força 

dinâmica em três copos. O conjunto de três taças roda a uma velocidade 

proporcional à velocidade do vento. A rotação é convertida num sinal 

eléctrico na forma de pulsos. Contando o



pulsos ao longo de um determinado intervalo de tempo a velocidade pode ser determinada.  

Em EWV-101D, a direção do vento é monitorado por um cata-vento 

balanceados dinamicamente, acoplado ao potenciômetro lowtorque. 

ESPECIFICAÇÕES 

Faixa de velocidade 

do vento 0-70 m / s  

Precisão ± 0,3 m / s ou 1% de leitura 

Temp operacional. -20 a 50 ° C 

Saída fechamento do interruptor livre potencial 

Faixa direção do 

vento 360 ° mecânicos (3 ° banda morta perto de 0 °) 

Precisão ± 3 ° 

Temp operacional. -20 a 50 ° C 

Saída 0 - 25 VDC 

requisito de energia 15 VDC max 

Modelo EWH-101T de humidade relativa e temperatura Gage  

O modelo EWH-101T executa tanto de humidade relativa e de medição de 

temperatura. O sensor de humidade é baseado na tecnologia avançada 

com uma tecnologia de detecção único. O escudo de radiação de multi 

placa protege os sensores de radiação solar directa e reflectida, 

minimizando, assim, os erros.  

Um filtro de 20 um de polietileno proporciona um elevado nível de protecção 

e mantém o ambiente de medição óptima para os sensores de humidade e 

de temperatura. Os sensores estão montados em uma pequena sonda, que 

contém todos os componentes electrónicos necessários para fornecer uma 

saída

para indicando a humidade ambiente e 

temperatura.  

O sensor vem completo com as braçadeiras de montagem para montagem 

fácil. 

ESPECIFICAÇÕES 

Tipo de sensor Humidade: Capacidade de película fina do 

sensor de temperatura: Pt100 

Faixa de operação Humidade: 0 .... 100% RH 

Temperatura: -10 a 80 ° C 

saídas Humidade: 0-1 V DC 

Temperatura: 0-1 V DC, Pt 100 Ohm 

Tempo de resposta do sensor 10 segundos 

As gamas de 

temperatura 

- 20 a + 50 ° C 

protecção da habitação IP 65 protecção da habitação IP 65 

Modelo EWR-101/102 sensores de radiação solar 

sensor de radiação solar está disponível em duas variações: EWR-101S 

Modelo tendo um detector de silício fotovoltaico montado num co-seno 

corrigido cabeça e modelo EWR-102T que tem uma pilha termoeléctrica 

enegrecida alta qualidade protegido por uma cúpula. 

EWR-101S mede sol além de céu radiações, enquanto EWR-102T 

monitora a radiação solar para a faixa de espectro solar total. Isto permite 

EWR-102T para ser usado sob copa das plantas, as condições de luz 

artificial, quando o céu estiver turva e para medições da radiação 

reflectida. Ambos os modelos são precisos e confiáveis,

ideal para uso a longo prazo na dura 

condições. 

ESPECIFICAÇÕES 

Tipo de sensor EWR-101S: Detector de Silício fotovoltaico 

montado numa cabeça de co-seno corrigido 

EWR-102T: termopilha enegrecida protegido por 

uma abóbada 

Luz espectro 

Banda de onda 

EWR-101S: 360-1120 nm 

EWR-102T: 285-3000 nm 

Sensibilidade EWR-101S: 5 W m- 2 em MT 1 EWR-101S: 5 W m- 2 em MT 1 EWR-101S: 5 W m- 2 em MT 1 EWR-101S: 5 W m- 2 em MT 1 

EWR-102T: 15 mV / W / m² 

As gamas de 

temperatura 

EWR-101S: -40 a 70 ° C 

EWR-102T: -40 a 80 ° C EWR-102T: -40 a 80 ° C 

EWR-101S EWR-102T



 

Mastros e acessórios de montagem 

Na sua configuração padrão, MDE-101 é fornecido com um fio de alta cara 

2 m ficado mastro resistente à corrosão para a montagem dos vários 

sensores e o invólucro registador de dados. suportes de montagem 

apropriados e acessórios para a montagem dos vários sensores, painéis 

solares opcionais, recinto registador de dados etc. estão incluídos na 

medida do necessário. medidores de chuva são geralmente fixados ao 

chão ou chão, perto da base do mastro.

Opcionalmente, mastros adequados para a montagem de sensores em níveis mais 

elevados também estão disponíveis para se adequar às condições pouco usuais do local 

como essas obstruções perto baixas etc.  

DADOS recuperação e transmissão  

Seguintes opções estão disponíveis: 

• Telemetria através de modem GSM / GPRS 

• recuperação de leitura / dados usando laptop, PC. 

Telemetria através de modem GSM / GPRS 

Em uma área coberta por qualquer rede operadora GSM / GPRS, os dados 

do registrador de dados pode ser transmitida para um servidor remoto em 

um local central. O usuário precisará de um cartão SIM de dados para 

cada modem GSM / GPRS.

No caso de telemetria não é 

necessário, o modem GSM / GPRS não é fornecido. 

recuperação de leitura / dados usando laptop, PC  

Os dados registados de datalogger no site pode ser baixado diretamente para 

um computador portátil. Os dados podem ser transferidos para o servidor ou 

PC central a partir do laptop usando um pen drive USB ou através da Internet.  

Apresentação de dados, arquivamento e acesso à World 

WIDE ATRAVÉS 

SERVIÇO ENCARDIO-RITE nuvem pública 

Encardio-Rite oferece serviços de monitoramento de dados da Web 

baseados em nuvem público aos seus clientes para recuperar dados de 

registradores de dados Encardio de rito, arquivando os dados recuperados 

em um banco de dados SQL, processando os dados e apresentar os dados 

processados em tabular e gráfica mais adequada 

formas para fácil 

interpretação dos dados registados. As tabelas e gráficos relacionados com 

qualquer site ou sites podem ser acessados por pessoal autorizado que 

pode fazer login para o seu site usando o ID de login fornecido e senha de 

acesso a partir de qualquer lugar do mundo através da internet.

Qualquer computador conectado à Internet e um navegador web padrão 

como Microsoft Explorer, Google Chrome ou Firefox, etc. pode ser usado 

para a finalidade.   

Os dados dos servidores de monitoramento da web com base Encardio-rito 

nuvem pode ser acessado a partir de praticamente qualquer tipo de dispositivo 

que suporte um navegador web padrão como um desktop ou laptop PC, Tablet, 

telefone inteligente ou a maioria dos outros dispositivos de computação móvel.  

serviços de nuvem Encardio de rito trabalhar em um modelo de aluguel. Usuário tem 

de pagar uma taxa de instalação pequeno para primeira vez e, em seguida, um 

aluguer mensal tem de ser pago para acessar os dados sobre a nuvem enquanto for 

necessário.  

dados de precipitação 

* Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
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