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MANUAL DE UTILIZARE 

 

STAȚIE METEO ANALOGICĂ DE INTERIOR ȘI EXTERIOR, 
FIER FORJAT, FISCHER 53985 

Cod produs: 641548 

 
Stația meteo analogică reunește trei aparate meteorologice 
de măsură într-un singur produs: barometru, higrometru și 
termometru. Aceste aparate oferă informații referitoare la 
condițiile meteo actuale (presiunea atmosferică, umiditatea 
din aer și temperatura). Iar pe baza informațiilor legate de 
modificările barometrice puteți trage concluzii referitoare la 
evoluția vremii în următoarele zile.  
 

Reguli meteo 
1. În cazul unei presiuni atmosferice de peste 1200 hPa se 

poate prognoza o vreme uscată. Vremea este cu atât mai 
constantă, cu cât presiunea atmosferică este mai mare. 
Vara vremea este cu precădere caldă și plăcută, iar iarna 
domină înghețul. Dacă umiditatea este mare și vântul bate 
din vest este posibilă formarea ceții (mai ales iarna) și 
ploaie.  

2. Dacă presiunea atmosferică crește lent și constant ne 
putem aștepta la o îmbunătățire a vremii, în timp ce 
scăderea lentă prognozează o înrăutățire a vremii.  

3. Creșterea bruscă în condiții de vreme instabilă este de 
obicei înlocuită de o scădere bruscă, ceea ce indică 
continuarea instabilității vremii cu înnorare, rafale de vânt 
și grindină.  

4. Valori ale presiunii atmosferice mai mici de 1000 hPa sunt 
corelate de obicei cu cer înnorat și precipitații. Dacă 
presiunea atmosferică scade foarte mult, atunci prognoza 
include vânt puternic sau furtună.  

5. Iarna creșterea presiunii atmosferice indică îngheț, iar 
scăderea presiunii atmosferice prognozează dezgheț. 
Vara în timpul caniculei scăderea rapidă a presiunii 
atmosferice prognozează furtună.  

 

Montarea stației meteo 
Recomandăm să așezați stația meteo într-un loc în care este 
protejată de ploaie, precum și de acțiunea directă a razelor 
de soare. În acest fel evitați ca termometrul și higrometrul să 
afișeze valori măsurate eronate și totodată creșteți durata de 
viață a stației meteo. Produsul poate fi atârnat pe un cârlig, 
respectiv șurub.  
 

Setarea barometrului la altitudinea locală 
Pentru a obține valori de presiune atmosferică ce pot fi 
comparate, în meteorologie toate datele sunt corelate cu 
altitudinea la nivelul mării. De aceea influența altitudinii 
locale asupra presiunii atmosferice (scăderea presiunii 
atmosferice odată cu creșterea altitudinii) trebuie să fie 
corectată în mod corespunzător. Barometrul a fost setat de 
producător la altitudinea locală, valoare care este indicată pe 
colet. De aceea numai în foarte puține cazuri este posibilă 
utilizarea barometrului fără o nouă setare.  
Principiul setării altitudinii locale constă în faptul că 
modificarea de presiune atmosferică apărută ca urmare a 
modificării altitudinii locale este compensată printr-o corecție 

a setării indicatorului în sens invers: dacă altitudinea locului 
de utilizare a produsului este mai mică decât altitudinea 
setată, atunci indicatorul trebuie să fie setat spre presiunea 
joasă (-). Dacă altitudinea locului de utilizare a produsului este 
mai mare, atunci ajustați-l spre presiunea înaltă (+). 
Cea mai simplă modalitate de setare corectă a barometrului 
constă în ajustarea acestuia în funcție de un barometru local 
sau în funcție de datele de presiune atmosferică prezentate 
de prognozele meteo. Dacă cunoașteți altitudinea locului în 
care folosiți produsul puteți calcula valoarea de corecție. 
Ceea ce stă la baza acestui calcul este faptul că presiunea 
atmosferică se modifică cu aproximativ 1 hPa la fiecare 
diferență de altitudine de 8 m.  
 

Exemplu:  
altitudinea setată    200 m 
altitudinea locului de utilizare al produsului   40 m 
diferența de altitudine    160 m 

 
Este nevoie de o ajustare a indicatorului cu 160:8 = 20 hPa 
spre presiunea joasă pentru a compensa creșterea presiunii 
atmosferice.  
Ajustarea indicatorului se face prin rotirea șurubului de 
reglare fabricat din alamă și aflat într-un orificiu al carcasei 
barometrului. Pentru ajustare setați întotdeauna cea mai 
scurtă cursă de reglare.  
 

Citirea valorilor barometrului  
Înainte de orice citire loviți ușor sticla pentru a putea 
identifica tendința de modificare a presiunii atmosferice. 
Pentru opțiuni si mai bune ale comparațiilor procedați astfel: 
după fiecare citire sincronizați indicatorul ajustat cu 
indicatorul barometrului.  
 

Întreținerea higrometrului și termometrului 
Ambele aparate au fost setate cu mare precizie și nu au 
nevoie de întreținere. Regenerarea higrometrului cu fir de păr 
se face automat în timpul nopții datorită umidității mari. 
Deoarece umiditatea în zorii zilei (cu excepția zilelor cu vânt 
puternic) este de obicei 97 – 100% umiditate relativă, puteți 
astfel controla simplu precizia afișării.  
Corecția pentru termometru și higrometru poate fi realizată 
cu ajutorul unei șurubelnițe folosind orificiul din partea 
posterioară a carcasei aparatului respectiv.  
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