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STAȚIE METEO WIRELESS VANTAGE PRO2 ȘI VANTAGE PRO2 PLUS 
Cod produs: 672468 

 

 

Manual de utilizare unitate senzori (ISS) 
 
 
 
Avertisment privind înregistrarea – FCC partea 15 clasa B 
Acest echipament a fost testat și s-a stabilit că se încadrează în limitele stabilite pentru un dispozitiv digital din clasa B, în conformitate cu partea 15 din 
Regulamentul FCC. Aceste limite sunt destinate să ofere o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare dintr-o instalație rezidențială. Acest 
echipament generează, folosește și poate emite unde radio. Dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile poate să cauzeze interferențe 
dăunătoare comunicațiilor radio.  
Totuși, nu există nici o garanție că nu vor surveni interferențe în anumite condiții de instalare. Dacă acest echipament cauzează interferențe dăunătoare recepției 
radio sau TV, lucru care se poate determina prin pornirea și oprirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferențele printr-una sau 
mai multe dintre următoarele măsuri: 

 Reorientarea sau schimbarea poziției antenei de recepție 

 Mărirea distanței dintre echipament și receptor 

 Conectarea echipamentului la o priză aflată pe alt circuit decât cel pe care se află receptorul 

 Consultarea furnizorului sau a unui tehnician radio/TV experimentat. 
Transformările sau modificările neautorizate expres în scris de Davis Instruments pot duce la pierderea dreptului de utilizare a acestui echipament. 
FCC ID: IR2DWW6328 
IC: 378810-6328 
 

Conformitate EC EMC  
Acest produs îndeplinește cerințele de protecție stipulate în directive EC EMC2004/108/EC; Directiva de Joasă Tensiune 2006/95/EC și Directiva Design Eco 
2005/32/EC >0.5 W fără adaptor. Conform RoHS 

 
 

Introducere 
 

Unitatea senzori Integrated Sensor Suite (ISS) colectează datele meteo și le transmite unei console Vantage Pro2. Unitatea ISS 
wireless poate transmite datele și spre Vantage Connect, Vantage Vue console, Envoy8X sau wireless Weather Envoy. Unitatea ISS 
wireless funcționează cu energie solară și trimite datele prin unde radio. Unitatea ISS cu cablu trimite datele prin cablu spre o 
consolă Vantage Pro2 cu cablu, Weather Envoy cu cablu sau Vantage Connect cu cablu și se alimentează de la consolă, cablu Envoy 
sau Vantage Connect.  
 

Recomandare:  O unitate ISS wireless poate transmite date spre mai multe receivere care se află în interiorul razei sale de acțiune, 
astfel încât puteți adăuga console suplimentare pe care să le utilizați în diferite încăperi.  

 

Toate unitățile ISS Vantage Pro2 includ un colector de apă pluvială, un senzor de temperatură, un senzor de umiditate și un 
anemometru. Senzorii de temperatură și umiditate sunt montați într-un panou pasiv de protecție la radiații sau cu ventilator, 
pentru a minimaliza impactul radiațiilor solare asupra măsurătorilor de radiație solară. Anemometrul măsoară viteza și direcția 
vântului și poate fi instalat în apropierea unității ISS sau separat de aceasta. Vezi „Amplasarea unității ISS și a anemometrului” 
pentru alte informații.  
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Cutia transmițătorului adăpostește „creierul” unității ISS: interfața senzori și transmițătorul. Acesta colectează datele meteo de la 
senzorii ISS, pe care le transmite apoi spre consolele Vantage Pro2, Vantage Vue (numai wireless), Weather Envoy, Envoy8X (numai 
wireless) sau Vantage Connect. 
Alte versiuni ale unității ISS au alte funcții:  
• Wireless Vantage Pro2 cu ventilator (cod produs 6153): include un panou de protecție la radiații cu ventilator cu funcționare 
24h.  
• Vantage Pro2 Plus wireless și cu cablu (cod produs 6162 & 6162C): include un senzor radiații pre-instalat și un senzor radiații 
ultra-violete (UV).  
• Wireless Vantage Pro2 Plus cu ventilator (cod produs 6163): include senzor UV și solar și un panou de protecție radiații cu 
ventilator 24h.  
• Wireless Vantage Pro2 cu ventilator solar și cu funcționare pe timpul zilei (cod produs 6334): include un senzor solar (pentru 
măsurători ET - evapotranspirație) și un panou de protecție la radiații cu ventilator cu funcționare pe timpul zilei.  
 

Recomandare:  Pentru a upgrada o unitate standard ISS aveți la dispoziție un senzor solar separat (cod 6450), un senzor UV (cod 
6490), un suport montare senzor (cod 6673) și un panou de protecție la radiații cu ventilator cu funcționare pe 
timpul zilei (cod 7747).  

 
 

Componente și unități hardware incluse în colet  
Unitatea senzori ISS este echipată cu toate componentele și hardware-ul ilustrat în imaginile de mai jos. Dacă ați cumpărat unitatea 
ISS drept parte a pachetului stației meteo ce conține consola Vantage Pro2, atunci coletul poate să includă și alte componente 
adiționale ce nu sunt ilustrate aici.  
 
 

Componente 
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Alte versiuni ale unității ISS au funcții și componente adiționale: 

 
 
 

Notă:  Dacă unitatea ISS are senzori pentru UV și radiații solare nu atingeți difuzorii albe din partea superioară a senzorilor, 
deoarece grăsimea cutanată reduce sensibilitatea lor. Dacă aveți bănuieli că ați atins difuzorii în timpul instalării, atunci 
curățați difuzorul UV cu alcool etilic și o cârpă moale. Atunci când curățați difuzorul UV NU folosiți spirt sau alcool 
denaturat, deoarece aceste substanțe pot afecta acuratețea valorilor măsurate de senzori. Alcoolul etilic poate fi 
achiziționat din magazinele de specialitate. Curățați difuzorul solar cu o cârpă moale, ușor umezită.  
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Hardware (inclus) 

 
În funcție de modalitatea în care unitatea ISS este asamblată și montată o parte din hardware este opțional. 

 

Notă:  Dacă una dintre componentele hardware lipsește sau nu este inclusă în colet vă rugăm să contactați departamentul 
clienți.  

 

Unelte pentru configurare (Setup) 
 Șurubelniță Philips  

 Foarfece sau cutter 

 Cheie reglabilă sau cheie 7/16’’ 

 Busolă sau hartă 

 Pix sau agrafă hârtie (ori alte obiecte ascuțite) 

 Burghiu și bit burghiu 3/16’’ (5 mm) (dacă se montează pe o suprafață verticală) 

 Ciocan mic (dacă se instalează și vergelele opționale pentru control păsări) 
 
 

Operații pregătitoare pentru instalarea unității ISS 
 

Urmați pașii de mai jos în ordinea în care sunt prezentați. Acești pași sunt valabili pentru toate versiunile ISS, cu excepția situațiilor 
în care se specifică altceva.  
 

Recomandare:  Folosiți o masă sau un banc de lucru bine luminat pentru a realiza operațiile pregătitoare pentru instalarea 
unității ISS.  

 

Asamblarea anemometrului 
Anemometrul măsoară direcția și viteza vântului. Brațul anemometrului este parțial asamblat și are girueta deja atașată.  
 

Notă:  Nu demontați girueta.  
 

Pentru instalarea anemometrului aveți nevoie de următoarele componente:  

 Brațul anemometrului (girueta și cablul sunt deja atașate) 

 Baza anemometrului 

 Cupe anemometru 

 Cheie reglabilă (0,05’’) 

 4 șuruburi mecanice, 4 șaibe blocare, 4 piulițe hexagonale  
 
Atașarea brațului anemometrului de bază 
1. Introduceți brațul anemometrului în bază prin culisarea cablului prin canelura de la bază, așa după cum se vede în imagine.  
2. Aliniați orificiul de la bază cu cel de pe braț.  
3. Introduceți șurubul mecanic prin orificiile de la bază și din braț.  
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4. Glisați șaiba de blocare și piulița hexagonală pe șurubul mecanic. Strângeți piulița hexagonală în timp ce țineți șurubul cu o 

șurubelniță Philips pentru a împiedica rotirea acestuia.  
5. Apăsați cu grijă cablul în canalul în zigzag de la bază, pornind de la nivelul brațului și progresând spre bază. În acest fel reduceți 

tensionarea cablului.  
 
Atașarea cupelor anemometrului 
1. Culisați cupele anemometrului pe axul de inox, împingându-le cât mai departe posibil.  

 
Atașarea cupelor anemometrului  

 
2. Folosiți cheia reglabilă pentru a strânge șurubul din partea laterală a cupelor.  

Cupele anemometrului trebuie să cadă ușor atunci când sunt lăsate libere. 
3. Învârtiți cupele anemometrului. Dacă se rotesc liber înseamnă că anemometrul este pregătit de funcționare, iar de acum vă 

puteți ocupa de restul operațiilor necesare pentru instalarea unității ISS. 
 

Notă:  Dacă cupele anemometrului nu se mișcă liber, demontați-le și reluați procesul lor de instalare. 

 
 

Verificarea conexiunilor interfeței senzori și conectarea cablului anemometrului 
 

Interfața senzori este localizată în cutia transmițătorului din partea frontală a unității ISS. Ea conține toate conexiunile pentru 
senzorii meteo ISS. Urmați pașii de mai jos pentru a verifica interfața senzori, precum și conexiunea tuturor senzorilor.  
Deschiderea cutiei transmițătorului  
1. Localizați cutia albă cu panoul solar care include interfața senzori în partea frontală a unității ISS. Modelul cu cablu nu are 

panou solar.  
2. Localizați tab-ul alb aflat într-o poziție centrală la baza capacului cutiei.  
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3. Trageți de tab în timp ce culisați capacul în sus.  
4. Priviți în partea laterală a cutiei. Capacul cutiei poate fi demontat atunci când indicatorul 

de pa capac este aliniat cu indicatorul de pe cutie.  
5. Demontați capacul de pe cutie și aveți grijă să nu dăunați cablului panoului solar.  
6. Interfața senzori devine vizibilă după demontarea capacului.  
 

Notă:  Vezi „Interfața senzori” pentru informații referitoare la localizarea componentelor 
și elementelor interfeței.  

 
 
Opțional: Decuplați cablul panoului solar 
(versiunile wireless) și cablul ventilatorului 
(versiunile cu ventilator).  
 
 
 
 
 
 
Panoul solar de pe capacul cutiei este conectat la interfața senzori cu un cablu. Dacă 
unitatea ISS are un ventilator, atunci cablul ventilatorului va conecta capacul la 
interfața senzor. Dacă capacul nu poate fi demontat în timp ce este încă conectat la 
interfața senzori, atunci puteți decupla acele cabluri.  
 

Verificați conexiunile senzorilor realizate din fabricație 
1. Verificați dacă cablurile colectorului de apă pluvială și senzorului de temperatură/umiditate sunt legate la mufele marcate cu 

RAIN și TEMP/HUM de pe interfața senzori.  
2. Dacă unitatea ISS include senzori UV și/sau pentru radiații solare verificați dacă cablurile senzorilor sunt legate la mufele 

marcate cu UV și SUN de pe interfața senzori.  
 
Conectați cablul anemometrului la interfața senzori 
1. Desfășurați cablul suficient de mult pentru a putea lucra cu anemometrul.  

 

Notă:  Nu desfășurați complet cablul anemometrului. 
 

2. Scoateți spuma izolatoare din portul de acces al cablului și puneți-o 
deoparte.  

3. Introduceți capătul cablului anemometrului în portul acces cablu pornind 
de la baza cutiei.  

4. Culisați cablul prin portul acces cablu cu conectorul orientat în jos.  
5. Inserați capătul cablului anemometrului în conectorul denumit WIND.  
6. Inserați spuma izolatoare între cabluri și în partea superioară a portului 

acces cablu; verificați dacă spuma etanșează complet portul de acces, 
astfel încât să nu existe spații libere sau orificii prin care să pătrundă 
insecte sau apă. S-ar putea să fie nevoie să stivuiți cablurile pentru a 
permite spumei să izoleze complet portul.  

 

Notă:  Dacă instalați o stație cu cablu nu reinserați spuma decât după ce 
ați încheiat operația de cablare. Vezi „Instalarea ISS cu cablu”.  

 
 

Operații pregătitoare pentru colectorul de apă pluvială 
 

Mecanismul de basculare este securizat din fabricație pentru a putea fi protejat de daune în timpul 
transportului.  
 

Notă:  Aveți grijă să nu zgâriați stratul de acoperire argintiu de pe cupele basculante.  
 

1. Demontați conul colectorului de apă pluvială de pe baza unității ISS prin rotirea sa în sens anti-
orar. Atunci când zăvorul conului se centrează pe orificiile din bază conul poate fi ridicat și 
demontat de pe baza unității ISS.  

 

Notă:  S-ar putea să fie nevoie să aplicați forța pentru a demonta conul de pe bază. Fixați baza 
unității ISS între genunchi atunci când demontați conul. 
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2. Tăiați cu grijă colierul din plastic care fixează cupele basculante în timpul 
transportului (de obicei de culoare galbenă sau alb). 

3. Dacă doriți inserați adaptorul pentru măsurători metrice. Vezi „Opțional: Inserați 
adaptorul pentru măsurători metrice”. 

4. Reinstalați temporar conul colectorului pentru apă pluvială până când veți monta 
unitatea ISS în exterior.  

 
 
 
 
 

Opțional: Inserați adaptorul pentru măsurători metrice  
Mecanismul cupelor basculante al colectorului de apă pluvială realizează măsurători în pași de 0,01’’ (versiunile americane) sau 
0,2 mm (versiunile M, EU, UK și OV) pentru fiecare tip de cupă. Dacă folosiți o versiune americană și doriți să o convertiți în modul 
de măsurători metrice, atunci inserați adaptorul inclus în colet.  
 

Observație:  După inserarea adaptorului pentru măsurători metrice colectorul de apă pluvială va realiza măsurători în pași 
de 0,2 mm pentru fiecare tip de cupă. De asemenea consola trebuie să fie configurată pentru modul 0,2 mm. 
Pentru detalii vezi manualul de utilizare al consolei Vantage Pro2.  

 

Pentru a instala adaptorul metric: 
1. Identificați adaptorul metric inclus în colet.  
2. Localizați magnetul dintre brațele argintii în formă de V ale cupelor basculante.  
3. Desfaceți ușor brațele cu ajutorul unei mâini în timp ce extrageți magnetul cu 

cealaltă mână.  
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Detașați capacul de închidere de pe un capăt al magnetului.  
 
 

5. Culisați magnetul în slotul adaptorului metric. 
 
 

6. Inserați adaptorul metric și magnetul între brațele cupelor, cu partea superioară 
(partea solidă) a adaptorului metric indicând în sus.  

 
 
 

Etapele următoare 
Următorii pași necesari pentru instalarea unității ISS depind de versiunea ISS folosită: 
wireless sau cu cablu.  

 Pentru asamblarea unui sistem Vantage Pro2 cu cablu vezi „Asamblarea unității ISS 
cu cablu”.  

 Pentru asamblarea unui sistem Vantage Pro2 wireless vezi „Asamblarea unității ISS wireless”.  
 
 

Asamblarea unității ISS cu cablu 
 

Aplicați alimentarea și verificați comunicarea cu consola  
Cablul consolei de 100’ (30 m) alimentează unitatea ISS și este folosit pentru a trimite date de la ISS spre consolă. Cablul consolei 
poate fi extins până la 1000’ (305 m) dacă cumpărați cabluri prelungitoare Davis Instruments.  
După ce consola este cuplată la alimentare, conectați cablul consolei la consolă pentru a alimenta unitatea ISS și a stabili 
comunicarea între ISS și consolă.  
1. Identificați cablul consolei de 100’ inclus în colet.  
2. Scoateți afară spuma izolatoare din portul acces cablu (dacă a fost reinstalată). Conectați capătul cablului consolei la portul de 

acces cablu pornind din partea de jos a cutiei interfeței senzori. Culisați cablul prin portul de acces cablu, cu tab-ul conectorului 
în jos.  
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3. Pe interfața senzori introduceți fiecare capăt al cablului cu 4 conductori în mufa localizată lângă baterie. Această mufă este 
inscripționată COMM.  

 
4. Dacă nu ați conectat încă consola la alimentare vezi manualul de utilizare al consolei Vantage Pro2 pentru informații privind 

alimentarea consolei.  
5. Inserați celălalt capăt al cablului consolei în mufa inscripționată ISS, în partea de jos a consolei.  
6. Inserați spuma izolatoare între cabluri și în partea superioară a portului acces cablu, având grijă să izolați perfect etanș portul 

de acces, astfel încât să nu rămână găuri sau spații goale prin care poate pătrunde apa sau insectele.  
7. Dacă consola este în modul Setup apăsați și mențineți apăsat DONE până când apare ecranul Vremea actuală. Simbolul X care 

clipește în colțul din stânga jos indică faptul că consola recepționează date. Pe ecran ar trebui să apară valorile măsurate de 
unitatea ISS.  

 

Verificarea datelor de la senzorii ISS 
1. În apropierea centrului ecranului trebuie să apară valoarea măsurată pentru temperatura exterioară (TEMP OUT). 
2. Rotiți cupele anemometrului pentru a verifica viteza vântului și apăsați WIND pentru a comuta pe busolă între viteza și direcția 

vântului.  
3. Rotiți girueta și așteptați 5 secunde pentru stabilizarea valorii măsurate pentru direcția vântului, după care puteți să o rotiți 

din nou.  
4. După cca. 1 minut de la pornire pe ecranul consolei ar trebui să apară valoarea măsurată pentru umiditatea relativă (HUM 

OUT). 
5. Verificați dacă consola recepționează datele măsurate pentru apa pluvială. Căutați pe ecranul consolei DAILY RAIN. Demontați 

conul colectorului de apă pluvială și atingeți cupa până când cade în partea cealaltă, iar apoi așteptați să vedeți dacă pe display 
apare o valoare măsurată. Fiecare atingere reprezintă 0,01’’ sau 0,2 mm de ploaie, iar pentru afișarea măsurătorii este nevoie 
să treacă maxim 1 minut. Dacă cupa este atinsă prea rapid s-ar putea ca valoarea afișată pe displayul consolei să nu se modifice.  

6. Dacă unitatea ISS conține un senzor UV și/sau un senzor solar apăsați 2nd și apoi RAIN YR pentru valorile măsurate actual 
pentru radiațiile ultraviolete sau apăsați 2nd și apoi RAIN DAY pentru valorile măsurate pentru radiațiile solare.  
Valorile măsurate pentru UV apar în centrul consolei. Valorile măsurate pentru radiațiile solare apar în colțul din dreapta jos 
al displayului consolei. Valorile UV și solare ar trebui să fie zero sau apropiate de zero dacă unitatea ISS este înăuntru. Zero 
este o măsurătoare validă. Dacă nu se primesc date de la senzori, atunci pe ecran apar liniuțe (---).  

7. Valorile meteo actuale afișate pe display confirmă comunicarea dintre consolă și senzori.  
 

După alimentarea unității ISS, iar consola a recepționat de la toți senzorii datele măsurate puteți începe instalarea unității ISS. 
Pentru mai multe informații vezi „Planificarea instalării ISS”.  
Dacă există o problemă de comunicare între ISS wireless și consolă vezi „Remedierea defecțiunilor de comunicare ISS cu cablu”.  
Pentru a simplifica instalarea decuplați cablul consolei de la interfața senzori. Scoateți afară spuma izolatoare și culisați cablul prin 
portul de acces cablu pentru a-l extrage. După ce ați ales locul de instalare pentru consolă și unitatea ISS reintroduceți cablul prin 
portul de acces spre conectorul de pe consolă și apoi reinstalați spuma izolatoare.  
 

Remedierea defecțiunilor de comunicare ISS cu cablu 
Dacă consola nu recepționează datele măsurate de senzorii ISS vă rugăm să încercați metodele de mai jos pentru a remedia 
defecțiunile.  

 Verificați dacă consola este alimentată de la blocul de alimentare de la rețea sau de la cele 3 baterii C.  
 

Notă:  Bateriile au rolul de alimentare de rezervă sau pentru alimentare în timpul perioadei de configurare, dar ele se vor 
descărca rapid dacă sunt folosite permanent pentru alimentarea consolei. De aceea în modul normal de funcționare 
folosiți întotdeauna blocul de alimentare de la rețea 5V inclus în colet. Alte tipuri de blocuri de alimentare s-ar putea să 
nu fie compatibile, dacă tensiunea sau tipul de adaptor sunt diferite.  

 

 Verificați dacă cablul este bine conectat la mufa ISS de pe consolă.  

 Verificați dacă cablul este bine conectat la mufa adecvată de pe interfața senzori.  

 Verificați dacă toate cablurile senzorilor sunt bine conectate.  

 Ledul verde de pe interfața senzori clipește de fiecare dacă când unitatea ISS expediază un pachet de date, ceea ce se întâmplă 
la fiecare 2,5 secunde. Dacă ledul nu se aprinde înseamnă că unitatea ISS nu este alimentată. Cereți sfatul unui tehnician 
specializat.  
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Pentru localizarea ledului indicator vezi „Interfața senzori”.  
Dacă consola nu recepționează datele măsurate, verificați dacă consola este în modul Setup și restartați consola prin decuplarea 
blocului de alimentare de la consolă și extragerea bateriilor timp de minim 30 de secunde. Dacă consola nu afișează nici acum 
valorile măsurate de senzori vă rugăm să cereți sfatul unui tehnician specializat.  
 
 

Montarea unității ISS wireless 
 

Unitatea ISS comunică wireless cu o consolă Vantage Pro2 wireless sau alt receiver. După ce anemometrul a fost instalat și ați 
verificat conexiunea cu senzorii, urmează să alimentați unitatea ISS și să setați un canal de comunicare wireless între ISS și consolă. 
Urmați pașii de mai jos: 

 Alimentați unitatea ISS wireless 

 Verificați comunicarea cu consola 

 Verificați datele de la senzorii ISS 

 Remediați defecțiunile de recepție ISS 
 

Alimentarea unității ISS wireless 
Instalați bateria Li 3 V în interfața senzori respectând polaritatea corectă (semnele + și – de pe interfața senzori). După aplicarea 
tensiunii de alimentare unitatea ISS începe imediat să transmită date spre consolă. Energia de la panoul solar este stocată pentru 
alimentarea pe timpul nopții. Bateria este folosită drept sursă alternativă de putere pentru interfața senzori.  
 

Verificarea ID-ului transmițătorului 
O consolă Vantage Pro2 poate recepționa date de la maxim 8 stații wireless. Valoarea standard 
a ID-ului transmițătorului pentru ISS și consolă este 1.  
În majoritatea cazurilor nu va fi nevoie să modificați ID-ul transmițătorului. După aplicarea 
alimentării comunicarea se stabilește automat între consolă și ISS.  
 

Notă:  Dacă în raza de acțiune a consolei se află o altă stație meteo Davis, atunci trebuie să modificați ID-ul transmițătorului. 
Atenție: folosiți același ID pentru ISS și consolă. Vezi „Opțional: Modificarea ID-ului transmițătorului ISS”.  

 

Verificarea comunicării cu consola 
1. Alimentați consola. Pentru informații privind aplicarea tensiunii de funcționare vezi manualul de utilizare al consolei Vantage 

Pro2. Consola intră automat în modul Setup. 
2. Dacă consola nu este în modul Setup apăsați și mențineți apăsată tasta DONE, iar apoi apăsați săgeata în jos. Apar mesajele 

RECEIVING FROM…(recepție de la) și STATION NO. (numărul stației) urmate de ID-ul transmițătorului.  
3. Căutați ID-ul transmițătorului ISS. Este afișat numărul 1, numai dacă ID-ul transmițătorului nu a fost modificat. Dacă se afișează 

IDD-ul transmițătorului ISS, înseamnă că a fost identificată unitatea ISS.  
 

Notă:  Dacă consola nu afișează ID-ul transmițătorului ISS vezi „Remedierea defecțiunilor recepției wireless ISS” pentru mai 
multe informații. S-ar putea să fie nevoie de câteva minute până când consola colectează și afișează toate ID-urile 
disponibile pentru transmițători.  

 

4. Apăsați și mențineți apăsată tasta DONE pentru a vizualiza datele ISS după afișarea ID-ului transmițătorului ISS.  
 

Verificarea datelor de la senzorii ISS 
Folosiți pașii de mai jos pentru a verifica recepționarea datelor ISS de către consola wireless Vantage Pro2 și pentru a testa 
funcționarea senzorilor ISS. 
1. Dacă consola este în modul Setup apăsați și mențineți apăsat DONE până la apariția ecranului vremea actuală. Simbolul X care 

clipește în colțul din dreapta jos indică faptul că acum consola recepționează un pachet de date. Operația poate dura câteva 
minute. Pe ecran trebuie să apară valorile măsurate de senzorii ISS. 

2. În apropiere de centrul ecranului trebuie să apară temperatura exterioară (TEMP OUT). 
3. Rotiți girueta anemometrului pentru a verifica viteza vântului și apăsați WIND pentru a comuta între viteza și direcția vântului. 
4. Rotiți girueta și așteptați 5 secunde înainte de a o repune în mișcare pentru stabilizarea valorii afișate pentru direcția vântului.  
5. La cca. un minut după punerea în funcțiune pe consolă ar trebui să apară umiditatea exterioară relativă (HUM OUT). 
6. Dacă unitatea ISS include un senzor UV și/sau un senzor radiații solare apăsați 2nd și apoi RAIN YR pentru afișarea valorii 

actuale a radiațiilor ultraviolete sau apăsați 2nd, iar apoi RAIN DAY pentru afișarea valorii radiațiilor solare.  
7. Valoarea UV apare în centrul consolei. Valoarea radiații solare apare în colțul din dreapta jos al ecranului consolei. Valorile UV 

și radiații solare ar trebui să fie zero sau apropiate de zero dacă unitatea ISS este înăuntru. Zero este o valoare validă – dacă 
stația nu recepționează date de la senzori atunci pe ecran apar liniuțe.  

8. Valorile meteo actuale afișate pe ecranul consolei confirmă comunicarea dintre senzori și stație.  
După ce unitatea ISS este alimentată, iar consola a recepționat valorile măsurate de senzori puteți începe să instalați unitatea ISS. 
Pentru mai multe informații vezi „Planificarea instalației unității ISS”. 
Dacă există o problemă de comunicare între ISS wireless și consolă vezi „Remedierea defecțiunilor recepției ISS wireless”.  
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Remedierea defecțiunilor recepției ISS wireless 
Dacă consola nu afișează date de la unitatea ISS urmați pașii de mai jos: 
1. Verificați dacă consola este pornită și se află în modul Setup.  
2. Verificați dacă toate cablurile senzorilor ISS sunt conectate corect la interfața senzori și dacă bateria ISS este instalată 

corespunzător.  
3. Poziționați consola în diferite locuri din încăpere pentru a verifica dacă poate recepționa semnalele de la unitatea ISS. Dacă în 

colțul din dreapta jos al ecranului apare simbolul X care clipește, înseamnă că acum consola recepționează un pachet de date. 
Dacă apare simbolul R consola încearcă să găsească semnalul. Dacă apare simbolul L consola este în modul sleep și nu va putea 
recepționa semnalul decât după repunerea în funcțiune. Pentru mai multe informații vezi manualul de utilizare al consolei 
Vantage Pro2.  

4. Dacă simbolul X nu clipește indiferent în ce loc poziționați consola în cameră, atunci setați unitatea ISS în modul Test.  
a. Comutatorul DIP 4 de pe interfața senzori este comutatorul pentru modul test. Mutați-

l în poziția ON folosind un pix sau o agrafă de birou.  
b. Indicatorul led verde de pe interfața senzori clipește de fiecare dată când unitatea ISS 

transmite date, adică la fiecare 2,5 secunde.  
Pentru informații privind localizarea componentelor și elementelor de pe interfața senzori 
vezi „Interfața senzori”.  

5. Dacă ledul nu se aprinde înseamnă că este o problemă cu transmițătorul ISS. Cereți ajutorul departamentului nostru tehnic.  
6. Dacă ledul clipește, dar consola nu recepționează date nicăieri într-o încăpere, atunci cauza ar putea fi următoarea: 

a. Ați modificat ID-ul transmițătorului pe unitatea ISS sau consolă, dar nu pe ambele. 
b. Recepția este distorsionată de interferențe de la surse exterioare. Interferențele trebuie să fie foarte puternice pentru a 

împiedica recepționarea semnalului ISS de către o consolă aflată în aceeași încăpere. În acest caz instalați versiunea Vantage 
Pro2 cu cablu.  

c. Consola este defectă.  
7. Dacă aveți în continuare probleme cu transmisia wireless cereți sfatul unui tehnician specializat.  
8. După ce ați încheiat testarea transmisiei wireless mutați comutatorul DIP în poziția OFF pentru a seta interfața senzori în modul 

test.  
 

Notă:  Dacă interfața senzori este în modul test, atunci ledul clipitor va reduce semnificativ durata de viață a bateriei ISS.  

 

Opțional: modificarea ID-ului transmițătorului ISS 
Fiecare stație de transmisie wireless, inclusiv unitatea senzori Integrated Sensor Suite (ISS), folosește unul dintre cele 8 ID-uri 
transmițători ce pot fi selectate. Comutatoarele DIP 1, 2 și 3 de pe transmițător controlează ID-ul – sau canalul – folosit de stație 
pentru transmisie. Comutatorul DIP 4 este folosit pentru testarea transmisiei, iar nu pentru ID-ul transmițătorului.  
 

Notă:  Transmițătorul de pe ISS și receiverul de pe consolă comunică unul cu altul numai dacă ambele folosesc același ID.  
 

ID-ul standard este 1 atât pentru ISS, cât și pentru consola Vantage Pro2. Modificați valoarea ID-ului în următoarele cazuri:  

 În apropiere există o altă stație meteo wireless Davis Instruments care folosește deja ID-ul 1.  

 Vantage Pro2 sau Vantage Pro2 Plus funcționează împreună cu alte stații transmițătoare wireless suplimentare Vantage Pro2 
sau Vantage Vue, iar una dintre stații a fost configurată drept stația nr. 1 în loc de unitatea ISS selectată.  

Pentru setarea ID-ului transmițătorului pe unitatea ISS folosiți comutatoarele DIP localizate pe interfața senzori. Pentru a accesa 
interfața senzori deschideți capacul cutiei transmițătorului. Vezi „Deschiderea cutiei transmițătorului”.  

 
Pentru a seta un alt ID folosiți un pix sau o agrafă de birou pentru a naviga între comutatoarele DIP 1, 2 și 3. Setările pentru ID-
urile 1-8 apar în tabelul de mai jos. Setați consola Vantage Pro2 folosind același ID ca și transmițătorul, așa după cum este descris 
în manualul de utilizare al consolei Vantage Pro2.  
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Utilizarea mai multor stații transmițătoare 
În tabel apare numărul maxim de stații care pot fi folosite cu o singură consolă Vantage Pro2. Această consolă poate recepționa 
semnale de la un număr de maxim de 8 transmițători (stații).  
 

Tip de stație Nr. maxim 

Unitatea senzori ISS 1 

Kit transmițător anemometru* 1 

Stația umiditate frunze & sol/temperatură 2** 

Stația de temperatură 8 

Stația de temperatură/umiditate 8 
*Înlocuiește anemometrul ISS.  

 

** Se pot aloca două, dar numai dacă cele două stații sunt parțial populate. De exemplu, o rețea poate avea fie o stație de umiditate 
frunze/temperatură și o stație umiditate sol/temperatură ori poate avea o stație combinată umiditate frunze și sol/temperatură.  
 
 

Planificarea instalării unității senzori ISS 
 

Instalarea unității ISS și a anemometrului 
Pentru ca stația meteo să funcționeze optim folosiți aceste instrucțiuni pentru a selecta locația optimă pentru instalarea unității 
ISS și anemometru. Atunci când alegeți locul de montare țineți cont de accesul simplu pentru întreținere, lungimea cablului 
senzorilor și raza de acțiune pentru transmisia wireless.  
 

Notă:  Atunci când alegeți un loc de montare pentru unitatea ISS, în special dacă este vorba despre un acoperiș, asigurați-vă că 
acesta se află cât mai departe de liniile de înaltă tensiune. Cereți sfatul unui profesionist pentru instrucțiuni privind 
siguranța instalației.  

 
Instrucțiuni generale privind montarea unității ISS 

 Instalați unitatea ISS departe de surse de căldură precum sobe, calorifere, aparate de aer condiționat sau guri de ventilație.  

 Instalați unitatea ISS la o distanță de minim 100’ (30 m) de drumuri acoperite cu asfalt sau beton, care absorb și radiază cu 
ușurință căldura de la soare. Evitați instalarea unității în apropierea gardurilor sau clădirilor care intră mult timp în contact cu 
razele soarelui.  

 Amplasați panoul de protecție la radiații al unității ISS la 1,5 m deasupra solului, în centrul unei suprafețe plane sau ușor 
înclinate, cu drenaj bun și de pe care iarba este tăiată în mod regulat. Pentru regiunile în care stratul de zăpadă poate ajunge 
la maxim 0,9 m montați unitatea ISS la 0,6 m deasupra acestui strat.  

 Nu instalați niciodată unitatea ISS într-un loc în care va fi direct stropită cu apa de la un aspersor, căci în caz contrar valorile 
măsurate vor fi eronate.  

 Nu instalați unitatea ISS sub coroana copacilor sau în partea laterală a clădirilor unde există suprafețe protejate contra 
precipitațiilor. În regiunile împădurite instalați ISS într-un luminiș sau luncă.  

 Dacă folosiți o unitate ISS wireless sau dacă aceasta include senzori pentru radiații solare sau UV instalați-o într-un loc cu 
expunere bună la soare de-a lungul întregii zile.  

 Pentru aplicații în agricultură (important pentru calcularea evapotranspirației ET): 

 Instalați unitatea ISS și anemometrul drept un singur dispozitiv, cu panoul de protecție radiații la 1,5 m deasupra solului 
și în centrul terenului, între culturi de același tip (de ex. două livezi, două vii sau două lanuri).  

 Evitați zonele expuse la utilizarea intensivă sau frecventă a chimicalelor folosite în agricultură, care pot degrada senzorii.  

 Evitați instalarea deasupra solurilor aride. Formula de calcul pentru ET dă rezultate optime atunci când unitatea ISS este 
instalată deasupra unui teren bine irigat, de pe care iarba se taie în mod regulat.  

 Dacă ultimele trei cerințe nu pot fi îndeplinite instalați stația meteo la marginea unui lan ce conține o cultură de 
importanță maximă.  

 
Instrucțiuni generale privind montarea anemometrului 

 Pentru rezultate optime instalați anemometrul la minim 2,1 m deasupra obstacolelor din jur, precum copaci sau clădiri care 
obstrucționează curenții de aer.  

 Dacă îl montați pe un acoperiș atunci alegeți un loc aflat la cel puțin 2,1 m deasupra coamei acoperișului (dacă folosiți un tripod 
pentru montare instalați anemometrul în vârful suportului).  

 Dacă montați împreună ISS și anemometrul, de exemplu pe un stâlp sau par de lemn, atunci instalați anemometrul la cel puțin 
0,3 m deasupra vârfului conului colectorului de apă pluvială.  

 În cazul aplicațiilor meteorologice și aviatice instalați anemometrul la 10 m deasupra solului. Cereți ajutorul unui specialist 
pentru acest tip de instalație.  

 În aplicațiile agricole instalați anemometrul la 2 m deasupra solului. Acest lucru este important pentru calcularea 
evapotranspirației (ET).  

 

Notă:  Dacă alegeți montarea pe un acoperiș, atunci folosiți tripodul ce poate fi achiziționat separat (7716). Pentru alte instalații 
folosiți kitul stâlp de montare (7717).  



 

12 | w w w . g e r m a n e l e c t r o n i c s . r o   

Notă:  Pentru mai multe detalii privind locul de montare vezi nota 30: Raportarea observațiilor privind calitatea pentru NOAA, 
de pe pagina web Davis Support 

 
Opțional: Informații privind lungimea cablului 

 Toate stațiile Vantage Pro2 includ un cablu de 12 m care face legătura între ISS 
și anemometru. Acesta poate fi extins până la 165 m folosind cabluri 
prelungitoare Davis Instruments.  
Dacă nu aveți nevoie de un cablu atât de lung, atunci cablul poate fi stivuit pe 
o rolă după ce ați instalat anemometrul și unitatea ISS. Vă recomandăm să 
atașați cablul anemometrului la stâlpul de montare folosind colierul de cablu 
inclus în colet.  
Nu desfășurați cablul anemometrului în timp ce instalați unitatea ISS și 
anemometrul, astfel încât acesta să poate fi stivuit după încheierea instalării.  

 Versiunea Vantage Pro2 cu cablu include un cablu de 30 m care face legătura 
între consolă și ISS. Acesta poate fi prelungit până la 300 m folosind cabluri 
opționale.  

 
Opțional: Informații privind transmisia wireless 
Raza de acțiune a transmisiei wireless depinde de mai mulți factori. Pentru 
rezultate optime poziționați transmițătorul și receptorul cât mai aproape unul de altul.  
Raze de acțiune tipice: 

 Câmp liber: 300 m. 

 Condiții generale: 60 – 120 m.  
Alte instrucțiuni privind raza de acțiune:  

 Raza de acțiune poate fi diminuată de pereți, tavane, copaci, vegetație, acoperișuri metalice sau alte structuri metalice mari 
ori obiecte precum șinele de metal, țevile metalice și aparatele electrocasnice, precum frigidere, televizoare, aragaze sau 
aparate de aer condiționat.  

 Transmisia între dispozitivele wireless poate fi influențată de anumiți factori ce nu pot fi identificați sau obstacole ce nu pot fi 
îndepărtate.  

 Pentru rezultate cât mai bune orientați antena ISS și antena consolei astfel încât unghiurile antenelor și direcția lor să fie 
paralele.  

 
ATENȚIE:  Antena unității ISS și antena consolei nu pot fi rotite în întregime. Evitați să forțați antenele atunci când le rotiți.  
 

 Folosiți un repeater wireless (7626 și 7627) sau un repeater wireless long-range (7654) pentru a amplifica semnalul sau a mări 
distanța dintre ISS și consolă.  

 

Testarea transmisiei wireless în locul de instalare al unității ISS 
După ce ați găsit un loc potrivit pentru unitatea ISS wireless este foarte important să testați recepția din locul de instalare înainte 
de a monta aparatul definitiv.  
1. Instalați ISS în locul de montare ales.  
2. Instalați consola în locul ales.  
3. Pe ecran, în colțul din dreapta jos, trebuie să apară simbolul X clipind, după care sunt afișate date. Toate acestea pot dura 

câteva minute.  
4. Dacă nu apar date, apăsați și menține apăsat TEMP și apoi apăsați HUM pentru afișarea pe consolă a problemelor de recepție 

și statisticii. Pentru mai multe detalii vezi manualul de utilizare al consolei Vantage Pro2. 
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 Testați întotdeauna recepția consolei în locul în care doriți să fie montată. Dacă în locul de montare nu poate fi recepționat 
bine semnalul, atunci rotiți antena de pe consolă și unitatea ISS sau încercați să relocați consola și unitatea ISS.  

 Terenul neregulat poate interfera cu semnalul. De exemplu, dacă unitatea ISS este montată mai jos decât consola, atunci se 
poate ca o mare parte a semnalului să fie blocată.  

 După încheierea testării apăsați și mențineți apăsată tasta DONE pentru a reveni la modul vremea actuală.  
 

Notă:  Vezi secțiunea „Remedierea defecțiunilor” din manualul consolei Vantage Pro2 pentru informații privind testarea 
semnalului wireless și remedierea defecțiunilor de recepție.  

 
 

Instalarea unității senzori ISS 
 

Anemometrul și cea mai mare parte a unității ISS pot fi instalate împreună, drept o singur dispozitiv, sau separat unul de altul. 
Unitatea ISS include colectorul de apă pluvială, senzorii de temperatură și umiditate, panoul de protecție la radiații și carcasa 
interfeței senzori. Folosiți bolții U pentru a instala ISS și anemometrul împreună sau separat pe un stâlp. Folosiți șuruburile cu 
aripioară pentru a le instala separat pe o suprafață verticală, plană.  

 Anemometrul are un cablu de 12 m pentru asigurarea flexibilității în configurarea sistemului cu scopul monitorizării condițiilor 
de vânt. De ex, anemometrul poate fi montat pe cel mai înalt punct al unui acoperiș, iar unitatea ISS pe un gard, aproape de 
sol.  

 Dacă doriți să instalați anemometrul și mai departe de ISS sau fără a folosi un cablu, atunci folosiți un kit transmițător 
anemometru Davis, nr. produs 6332.  

 

Instrucțiuni generale privind instalarea ISS 
 Instalați unitatea ISS în plan orizontal pentru a se putea garanta acuratețea măsurătorilor de apă pluvială. Folosiți bolobocul 

integrat (sub conul colectorului de apă pluvială, lângă mecanismul cupelor basculante) sau un nivelmetru pentru a vă asigura 
că unitatea ISS este instalată orizontal.  

 Pentru expunere solară maximă orientați panoul solar spre sud în emisfera nordică, iar pentru calibrarea corectă a direcției 
vântului orientați brațul anemometrului spre nord.  

 Pentru expunere solară maximă orientați panoul solar spre nord în emisfera sudică. Instalați unitatea ISS și anemometrul 
separat, fiecare dintre ele orientate spre nord, sau montați-le drept un singur dispozitiv cu panoul solar orientat spre nord și 
girueta spre sud (Vezi „Orientarea giruetei”).  

 

Opțional: Instrucțiuni privind siguranța cablurilor 
Pentru a preveni tăierea sau sfâșierea cablurilor fixați-le în așa fel încât să nu fâlfâie în bătaia vântului.  
Fixați cablul pe un stâlp metalic folosind coliere de cablu sau prin înfășurarea benzii în jurul cablului și 
stâlpului.  
Instalați cleme sau coliere la fiecare 1 – 1,6 m.  
Clemele de montare, colierele de cablu sau alte componente adiționale ce nu sunt incluse în colet pot 
fi achiziționate de la magazinele de specialitate.  
 

Notă:  Nu folosiți capse metalice sau capsator pentru a fixa cablurile. Capsele metalice – în special dacă sunt montate cu un 
capsator – au tendința de a tăia cablurile.  

 

Orientarea giruetei  
Girueta se rotește la 360 grade pentru a indica direcția actuală și dominantă a vântului pe roza compasului de pe displayul consolei. 
Pentru a obține valori acurate orientați corect girueta atunci când instalați anemometrul în exterior. Dacă brațul anemometrului 
este orientat spre nord atunci girueta indică corect direcția vântului.  
Pentru a verifica orientarea corectă a giruetei montați anemometrul astfel încât brațul să indice spre nord.  
Dacă brațul anemometrului nu poate fi orientat spre nord, atunci va trebui să calibrați pe consolă direcția vântului, căci numai 
astfel veți obține valori acurate pentru direcția vântului. Vezi manualul de utilizare al consolei Vantage Pro2.  
 

Opțiuni de instalare 
Există mai multe metode de a monta și instala unitatea ISS. Vă recomandăm modalitățile de instalare de mai jos. Locațiile și 
instalațiile individuale pentru ISS pot varia.  

 Instalarea unității ISS și a anemometrului pe un pilon sau suprafață plană.  

 Instalarea unității ISS și a anemometrului pe un pilon, separat sau împreună.  
 

Notă:  În toate variantele de instalare conul colectorului de apă pluvială trebuie să fie demontat. Folosiți bolobocul integrat 
pentru a vă asigura că unitatea ISS este orizontală.  
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Instalarea unității ISS și a anemometrului pe o suprafață plană 

 
Notă:  În mod obișnuit anemometrul și colectorul de apă pluvială sunt montate în părțile opuse ale pilonului. În imagine ele apar 

gata montate.  

 

Instalarea bazei colectorului de apă pluvială:  
1. Cu un burghiu de 5 mm găuriți două orificii la o distanță de cca. 54 mm între ele. Folosiți un nivelmetru pentru a vă asigura că 

orificiile sunt plane. Folosiți placa metalică de montare drept șablon pentru marcarea orificiilor. 
2. Demontați conul colectorului de apă pluvială dacă este instalat pe baza de montare ISS.  
3. Inserați șuruburile cu aripioare ¼’ x 3’’ prin placa metalică și orificiile din placa de montare de pe pilon. Verificați poziția corectă 

a unității ISS folosind bolobocul integrat.  
4. Strângeți șuruburile folosind o cheie reglabilă sau o cheie 7/16’’.  
 

Instalarea anemometrului 
1. Cu un burghiu de 5 mm realizați două găuri la o distanță de cca. 54 mm între ele. Folosiți un nivelmetru pentru a vă asigura că 

orificiile sunt plane.  
2. Inserați șuruburile ¼’’ x 3’’ prin șaibele plate și orificiile din baza anemometrului spre pilon.  
3. Strângeți șuruburile folosind o cheie reglabilă sau o cheie 7/16’’.  
 

Notă:  Dacă brațul anemometrului nu poate fi orientat spre nord, atunci va trebui să calibrați pe consolă direcția vântului, căci 
numai astfel veți obține valori acurate pentru direcția vântului. Vezi manualul de utilizare al consolei Vantage Pro2.  
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Instalarea unității ISS și a anemometrului pe un pilon 
Atunci când instalați ISS pe un pilon secțiunea colector apă pluvială/panou protecții radiații de pe ISS și anemometrul pot fi 
montate împreună sau cele două secțiuni pot fi montate separat.  

 
Accesorii pentru montarea pe un pilon 
 Tripod montare (7716) pentru montarea pe un acoperiș.  

 Kitul pilon montare (7717) pentru a crește înălțimea de instalare a ISS până la 0,95 m.  
 

Instrucțiuni generale privind instalarea pe un pilon 
 Folosind bolțurile U incluse în colet puteți monta ISS și anemometrul pe un pilon cu un diametru de 32 – 44 mm.  

 Pentru montarea pe un pilon mai mare cu diametrul de maxim 64 mm puteți folosi bolțuri U mai mari. 

 Pentru montarea pe un pilon mai mic folosiți un bolț U care intră în orificiul bazei, dar are o secțiune filetată mai scurtă. Dacă 
montați pe un pilon mai mic folosind bolțurile U incluse în colet, atunci bolțul interferează cu conul colectorului de apă pluvială. 
Pilonul trebuie să fie suficient de ferm pentru a fi stabil. Orice mișcare a pilonului va afecta valorile măsurate pentru vânt și 
ploaie.  

 Folosiți bolobocul integrat pentru a vă asigura că unitatea ISS este poziționată corect.  
 

Instrucțiuni privind instalarea unității ISS pe un pilon 
 Dacă montați împreună baza colectorului de apă pluvială și anemometrul în părțile opuse ale pilonului, atunci bolțul U din 

partea opusă trebuie să fie amplasat în jurul pilonului înainte de a strânge bolțurile U (în caz contrar nu va putea fi culisat 
ulterior).  

 În fiecare parte a bazei de montare există un canal compatibil cu baza de montare a bolțului U.  

 După ce ați montat cele două părți ale unității ISS pe un pilon, pivotați unitatea spre direcția corectă prin culisarea în plan 
vertical a unității ISS înainte de a o fixa.  

 

Opțiunea 1: Instalarea unității ISS și a anemometrului împreună 
Instalați unitatea ISS astfel încât brațul anemometrului să indice spre nord.  
 

Notă:  Dacă brațul anemometrului nu poate fi orientat spre nord, atunci va trebui să calibrați pe consolă direcția vântului, căci 
numai astfel veți obține valori acurate pentru direcția vântului. Vezi manualul de utilizare al consolei Vantage Pro2.  

 

1. Instalați bolțul U pentru anemometru în jurul pilonului astfel încât capătul său rotund intră în canalul de pe baza de montare 
a colectorului de apă pluvială. Canalul se află deasupra a două orificii mari.  

2. În timp ce țineți baza de montare a colectorului apă pluvială pe pilon instalați cele două capete ale bolțului U în jurul pilonului 
și prin cele două orificii de la bază.  

3. Culisați placa de montare metalică deasupra capetelor bolțului care ies din baza colectorului de apă pluvială. Fixați placa de 
montare cu o șaibă de blocare și o piuliță hexagonală pe fiecare capăt al bolțului.  
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Notă:  Nu strângeți prea tare piulițele hexagonale pentru a putea pivota baza ISS pe pilon.  
 

4. Cele două capete ale bolțului U al anemometrului trebuie să indice în direcția opusă a părții cu colectorul de apă pluvială. 
Culisați baza de montare a anemometrului peste capetele proeminente ale bolțului. Instalați o șaibă plată, o șaibă de blocare 
și o piuliță hexagonală în fiecare capăt al bolțului. Nu strângeți încă piulițele.  

5. Ridicați unitatea ISS la înălțimea dorită pe pilon și pivotați-o astfel încât brațul anemometrului să indice spre nord.  
6. Folosind o cheie reglabilă sau o cheie 7/16’’ strângeți toate cele patru piulițe hexagonale, până când unitatea ISS este fixată pe 

pilon.  
7. Dacă instalați ISS drept o singură unitate vă recomandăm să introduceți rola cablului anemometrului între baza colectorului 

apă pluvială și baza ISS sau să o fixați pe pilon.  
 

Opțiunea 2: Instalați numai ISS 
1. În timp ce mențineți baza de montare lipită de pilon instalați cele două capete ale unui bolț U în jurul pilonului și apoi 

introduceți-le prin cele două orificii din bază.  
2. Culisați placa metalică de montare deasupra capetelor bolțurilor care ies în afară din conul colectorului de apă pluvială. Fixați 

placa de montare cu o șaibă, o șaibă de blocare și o piuliță hexagonală în fiecare capăt al bolțului. Nu strângeți încă piulițele.  
3. Pentru modelul ISS wireless pivotați baza ISS astfel încât panoul solar să indice spre sud (în emisfera nordică) sau nord (în 

emisfera sudică) (nu este nevoie pentru variantele cu cablu).  
4. Strângeți piulițele hexagonale folosind o cheie reglabilă sau o cheie 7/16’’.  
 

Opțiunea 3: Instalați numai anemometrul  
1. În timp ce mențineți baza de montare lipită de pilon instalați cele două capete ale unui bolț U în jurul pilonului și apoi 

introduceți-le prin cele două orificii din bază.  
2. Instalați fără a le strânge o șaibă plată, o șaibă de blocare și o piuliță hexagonală în fiecare din cele două capete ale bolțului. 
3. Pivotați anemometrul până când brațul indică spre nord.  
4. Strângeți piulițele hexagonale folosind o cheie reglabilă sau o cheie 7/16’’.  
 

Notă:  Dacă brațul anemometrului nu poate fi orientat spre nord, atunci va trebui să calibrați pe consolă direcția vântului, căci 
numai astfel veți obține valori acurate pentru direcția vântului. Vezi manualul de utilizare al consolei Vantage Pro2.  

 
 

Finalizarea instalării 
 

Închiderea cutiei transmițătorului  
1. Dacă în timpul asamblării unității ISS ați decuplat cablul panoului solar și cablul 

ventilatorului, atunci reconectați-le.  
2. Localizați cele două indicatoare proeminente pentru aliniere care se găsesc pe cutie și 

capac. Aliniați acești indicatori atunci când instalați capacul pe cutie.  
3. Culisați capacul în jos până când intră la locul său.  
 

Orientarea senzorilor solar și UV  
Dacă aveți o unitate ISS care include un senzor 
pentru radiații solare și/sau senzor UV, atunci 
folosiți bolobocul de pe senzori pentru a verifica 
dacă senzorii sunt montați în plan orizontal.  
Ajustați planul orizontal prin strângerea sau desfacerea șuruburilor care mențin 
fiecare senzor pe suport. Verificați dacă difuzorii senzorilor nu sunt umbriți de 
marginea conului colectorului de apă pluvială.  
În cazul senzorului UV verificați dacă întreaga structură tip pieptene se află deasupra 
marginii conului colectorului de apă pluvială. În cazul senzorului pentru radiații solare 
verificați dacă vârful corpului senzorului se află la același nivel sau este deasupra 
marginii conului colectorului de apă pluvială.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notă:  Dacă instalați separat senzorul UV sau senzorul pentru radiații solare vezi instrucțiunile de instalare ale acestor senzori 
pentru mai multe informații.  
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Reatașarea colectorului de apă pluvială  
1. Instalați conul pe bază astfel încât zăvoarele acestuia să intre prin culisare în orificiile de închidere 

ale bazei. În timp ce mențineți structura cu degetele rotiți conul în sens orar până când ce se 
blochează în poziție.  

2. Instalați panoul pentru reziduuri în con – cu partea inferioară în sus – deasupra orificiului pâlniei. 
În anumite instalații excrementele păsărilor pot bloca colectorul de apă pluvială. Pentru a folosi 
dispozitivul anti-păsări tip vergele introduceți o vergea în fiecare orificiu de pe marginea conului. 
Orificiile au formă conică și de aceea trebuie să apăsați cu putere sau să folosiți un ciocan pentru 
a introduce vergelele la locul lor.  
Dacă nu doriți să instalați aceste vergele vă recomandăm să păstrați acest pachet anti-păsări 
pentru situațiile în care păsările pot deveni o problemă.  

3. Dacă cuiburile de păsări sunt o problemă, atunci puteți instala o vergea în orificiul din vârful 
panoului pentru reziduuri. Folosirea vergelelor anti-păsări în panoul reziduuri crește 
probabilitatea ca panoul să fie spulberat de vânt în timpul unei rafale puternice.  

 

Notă:  Dacă unitatea ISS are senzor radiații solare și/sau senzor UV, atunci vergelele anti-păsări de 
pe marginea conului colectorului de apă pluvială vor umbri acea zonă, ceea ce va influența 
semnificativ acuratețea senzorilor și valorile ET măsurate. Pentru a menține acuratețea 
valorilor măsurate pentru UV și radiații solare evitați să folosiți vergelele anti-păsări. Dacă 
păsările vă creează probleme vă recomandăm să demontați vergelele din apropierea 
senzorilor și să utilizați mai puține vergele anti-păsări. Pentru mai multe detalii vezi Nota 37: Folosirea vergelelor anti-
păsări cu senzori radiații solare și/sau UV disponibilă la adresa: http://www.davisnet.com/support/weather/ 

 

Start ventilator 24h  
Dacă unitatea ISS are un panou de protecție la radiații cu ventilator 24h, atunci 
bateriile sunt instalate din fabricație, cu paduri de plastic între baterii și contacte. În 
acest fel se previne descărcarea bateriilor în timpul transportului produsului.  
Cele două paduri transparente din plastic ies în afară din panoul de protecție la radiații. 
Scoateți-le afară pentru a porni ventilatorul.  
Notă: Ventilatorul cu funcționare pe timpul zilei (nr. produs 6334) nu folosește baterii.  
 
 

Ștergerea datelor colectate în timpul instalării și testării  
După ce ați montat unitatea ISS la exterior puteți șterge orice dată care a fost colectată de consola Vantage Pro2 în timpul testării 
și montării.  
1. Pe consolă apăsați WIND, după care pe display apare simbolul grafic lângă datele pentru vânt. Confirmați faptul că viteza 

vântului este afișată pe compas.  
2. Apăsați și eliberați 2nd, apoi apăsați și mențineți apăsat CLEAR timp ce minim 6 secunde și până când pe displayul consolei 

apare CLEARING NOW (se șterge).  
 

Opțiuni suplimentare de montare  
Extinderea razei de acțiune wireless  
Puteți folosi stații repeater pentru a extinde raza de acțiune pentru transmisia wireless.  

 Repeater wireless, cu funcționare la rețea (7626) sau alimentare solară (7627).  

 Repeater wireless long range, cu alimentare solară  
 

Extinderea cablului consolei (numai versiunea ISS cu cablu) 
O unitate ISS cu cablu poate fi extinsă până la o distanță de 300 m față de consolă prin folosirea cablurilor prelungitoare Davis 
Instruments (7876).  
 

Relocarea anemometrului  
Folosirea cablurilor prelungitoare: Anemometrul poate fi extins la o distanță mai mare de 40’ de unitatea ISS folosind cabluri 
prelungitoare Davis Instruments (7876).  
 

Notă:  Nu toate cablurile sunt compatibile cu sistemul Vantage Pro2. Pentru a garanta funcționarea lor achiziționați cabluri 
prelungitoare Davis de la distribuitor sau direct de la Davis Instruments.  

 

Atenție: Viteza maximă a vântului ce poate fi măsurată scade în raport direct cu creșterea lungimii cablului dintre anemometru și 
unitatea ISS.  
 

Notă:  Dacă lungimea cablului depășește 165 m, viteza maximă a vântului ce poate fi măsurată este mai mică de 161 km/h.  
 

Folosirea kitului transmițător anemometru (numai modelul ISS wireless): Kitul transmițător anemometru (6332) permite 
anemometrului să trimită valorile măsurate direct spre consolă, fără a fi nevoie de conectarea cu ISS.  

http://www.davisnet.com/support/weather/
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Montarea la distanță a senzorului pentru radiații solare și a senzorului UV 
Senzorii pentru radiații solare și UV au un cablu de 0,9 m. Dacă doriți să instalați acești senzori la distanță de unitatea ISS puteți 
extinde lungimea cablurilor senzorilor până la 38 m folosind cablurile prelungitoare Davis Instruments (7876).  
 

Stații wireless opționale  
Pentru colectarea datelor meteo măsurate puteți folosi senzorii wireless, fără a mai avea nevoie de cabluri.  

 Stația wireless temperatură (6372) 

 Stația wireless temperatură/umiditate (6382) 

 Stația wireless umiditate frunze și sol/temperatură (6345).  
Pentru mai multe detalii vă rugăm să vizitați pagina noastră web sau să răsfoiți catalogul nostru Davis Precision Weather 
Instruments.  
 
 

Întreținerea și remedierea defecțiunilor 
 

Întreținerea generală  
Curățați permanent suprafața unității ISS, deoarece panoul de protecție la radiații și panourile solare nu au un randament optim 
atunci când sunt murdare. Ștergeți praful de pe panoul solar și panoul de protecție la radiații folosind o cârpă umezită.  
Îndepărtați orice reziduu (precum crengi, frunze, cuiburi) care obstrucționează fluxul de apă prin colectorul de apă pluvială sau 
curenții de aer prin panoul de protecție la radiații.  
Nu curățați ISS cu spray cu insecticide. Anumite insecticide pot dăuna senzorilor și chiar și panoului de protecție la radiații.  
 

Întreținerea senzorilor UV și radiații solare  
Dacă unitatea ISS are senzori UV și/sau radiații solare nu atingeți difuzorii albi din partea superioară a senzorilor, deoarece 
grăsimea cutanată reduce sensibilitatea lor. Dacă ați atins totuși acești difuzori, atunci curățați difuzorul UV cu alcool etilic și o 
cârpă moale. NU folosiți spirt sau alcool denaturat căci aceste substanțe pot afecta acuratețea măsurătorilor. Curățați difuzorul 
solar cu o cârpă ușor umezită.  
Din cauza sensibilității senzorilor pentru ultraviolete și radiații solare recomandăm recalibrarea după o anumită perioadă de timp. 
Pentru precizie maximă recomandăm recalibrarea anuală a senzorilor. În general abaterea pentru acești senzori este mai mică de 
2% pe an.  
Pentru calibrarea senzorilor luați legătura cu departamentul tehnic al companiei.  
 

Întreținerea anemometrului  
Mișcarea liberă a giruetei și cupelor anemometrului poate fi împiedicată de praf, reziduuri, insecte și pânze de păianjen. Demontați 
girueta și cupele cu o cheie reglabilă. Îndepărtați praful și reziduurile de pe ax și carcasă. Învârtiți girueta și cupele., Dacă se mișcă 
greu contactați departamentul tehnic al companiei. Reinstalați cupele și girueta și strângeți-le cu cheia.  
 

Notă:  Nu lubrifiați niciodată axul sau lagărele. Atunci când înlocuiți cupele anemometrului asigurați-vă că nu se freacă de capul 
anemometrului.  

 

Întreținerea panoului de protecție la radiații  
Ștergeți suprafața exterioară a panoului de protecție la radiații atunci când s-a adunat prea mult praf și reziduuri. Ștergeți fiecare 
inel în parte cu o cârpă umezită.  
 

Notă:  Nu folosiți apă în exces și nici apă pulverizată pentru a curăța panoul de protecție la radiații, căci acest lucru poate dăuna 
senzorilor sensibili sau afecta acuratețea datelor măsurate de ISS.  

 

Verificați panoul de protecție la radiații cel puțin o dată pe an pentru a descoperi eventuale reziduuri sau cuiburi de insecte și 
curățați-l atunci când este necesar. Acumularea de reziduuri în interiorul panoului reduce eficacitatea sa și poate duce la valori 
măsurate incorecte pentru temperatură și umiditate.  
Curățați în întregime panoul de protecție la radiații cel puțin o dată pe an. În acest scop urmați instrucțiunile descrise mai jos.  
 

Recomandare:  Nu uitați să verificați și să curățați de reziduuri și praf senzorul de temperatură/umiditate, care este localizat în 
interiorul panoului de protecție la radiații.  

 

Întreținerea unui panou standard (pasiv) de protecție la radiații 
1. Demontați conul colectorului de apă pluvială.  
2. Deschideți cutia transmițătorului și decuplați cablul temperatură/umiditate de la interfața senzori.  
3. Desfaceți cele trei șuruburi de 4’’ (100 mm) cu ajutorul unei șurubelnițe Philips ținând de plăcile panoului de protecție radiații.  
4. Separați plăcile așa după cum se vede în imagine (reținând însă ordinea în care cele cinci plăci sunt asamblate) și eliminați orice 

reziduu din interiorul panoului.  
5. Reasamblați plăcile în aceeași ordine în care au fost dezasamblate și fixați-le între ele folosind o șurubelniță Philips pentru a 

strânge șuruburile de 4’’.  



 

19 | w w w . g e r m a n e l e c t r o n i c s . r o   

Notă:  Pentru anumite variante ISS s-ar putea ca ordinea în care cele cinci plăci ale panoului de protecție la radiații sunt 
asamblate să fie diferită de ordinea din imagine. Din acest motiv reasamblați întotdeauna plăcile în aceeași ordine în care 
au fost dezasamblate.  

 

 
 

Întreținerea panoului de protecție la radiații cu ventilator 24 h 
Diagrama alăturată demonstrează felul 
în care panoul de protecție la radiații cu 
ventilator cu funcționare 24h 
evacuează aerul prin camera senzorului 
și printre cei trei pereți care înconjoară 
camera senzorului, în timp ce panoul 
protejează contra radiațiilor de căldură 
de la peretele exterior.  
Pentru a-l curăța dezasamblați panoul 
și curățați suprafețele interioare pentru 
a împiedica acumularea reziduurilor. 
Verificați auditiv dacă ventilatorul 
funcționează sau prin menținerea unei 
batiste de hârtie sub panou. Vezi „Ventilator 24h și cu funcționare pe timpul 
zilei: Înlocuirea motorului ventilatorului și a bateriilor”.  
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Pentru a curăța în întregime panoul de protecție la radiații cu ventilator cu 
funcționare 24h:  
1. Demontați conul colectorului de apă pluvială.  
2. Deschideți cutia transmițătorului și decuplați cablul 

temperatură/umiditate de la interfața senzori.  
3. Cu o șurubelniță Philips desfaceți cele trei șuruburi care leagă baza 

colectorului apă pluvială de distanțierele filetate.  
4. Ridicați baza colectorului de apă pluvială de pe distanțierele filetate. 

Rețineți poziția de instalare a cablului astfel încât să-l puteți înlocui în 
mod corect. Pentru simplificarea reasamblării marcați orificiile 
folosite de baza colectorului, orificiile folosite de panoul de protecție 
la radiații și orientarea brațului față de panoul de protecție la radiații.  

5. Desfaceți cele trei distanțiere filetate menținând între ele brațul și 
panoul de protecție la radiații.  

6. Demontați cele trei șuruburi de la baza panoului de protecție la 
radiații și separați plăcile panoului reținând ordinea în care au fost 
asamblate.  

7. Decuplați cablul de alimentare al ventilatorului de la terminal și 
demontați unitatea ventilator.  

8. Curățați toate reziduurile din interiorul panoului și ventilatorului și 
ștergeți suprafețele interioare.  

9. Înlocuiți ventilatorul și recuplați cablul de alimentare al ventilatorului 
la terminal. Expuneți panoul solar la soare și verificați dacă 
ventilatorul se rotește. Dacă este nevoie înlocuiți motorul 
ventilatorului și bateriile. Vezi „Ventilator 24h și cu funcționare pe 
timpul zilei: Înlocuirea motorului ventilatorului și a bateriilor”.  

10. Reasamblați panoul de protecție la radiații instalând cablurile în 
modalitatea memorată la pasul 4. Recuplați cablul 
temperatură/umiditate la interfața senzori folosind portul acces de 
la baza carcasei. Înlocuiți spuma izolatoare și închideți cutia 
transmițătorului.  

 
 
 

 
 

Întreținerea panoului de protecție la radiații cu ventilator cu 
funcționare pe timpul zilei 
Acest tip de panou de protecție la radiații are un ventilator care este 
alimentat de la un panou solar. Diferența față de ventilatorul 24h este că nu 
are baterii. Din acest motiv el va funcționa pe timpul zilei, atunci când 
radiațiile solare au efect asupra funcționării produsului, și se va opri pe 
timpul nopții.  
 

Recomandare:  La o consolă Vantage Pro2 sau Vantage Pro2Plus puteți 
adăuga un panou de protecție la radiații cu ventilator cu funcționare pe 
timpul zilei.  
 
 

Pentru curățarea panoului de protecție la radiații cu ventilator cu 
funcționare pe timpul zilei.  
1. Demontați conul colectorului de apă pluvială.  
2. Deschideți cutia transmițătorului și decuplați cablul temperatură/ 

umiditate și cablul de alimentare al ventilatorului de la interfața senzori.  
3. Cu o șurubelniță Philips desfaceți cele trei șuruburi care leagă baza 

colectorului apă pluvială de distanțierele filetate.  
4. Ridicați baza colectorului de apă pluvială de pe plăcile închise și deschise 

ale ventilatorului. Rețineți poziția de instalare a cablului astfel încât să-l 
puteți înlocui în mod corect. Pentru simplificarea reasamblării marcați 
orificiile folosite de baza colectorului și orificiile folosite de panoul de 
protecție la radiații.  
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5. Deșurubați cele trei distanțiere filetate.  
6. Demontați cele trei șuruburi de la baza panoului de protecție la radiații și 

separați plăcile panoului reținând ordinea în care au fost asamblate.  
7. Curățați toate reziduurile din interiorul panoului și ventilatorului și ștergeți 

suprafețele interioare.  
8. Recuplați cablul de alimentare al ventilatorului la interfața senzori. Expuneți 

panoul solar la soare și verificați dacă ventilatorul se rotește. Dacă este 
nevoie înlocuiți motorul ventilatorului (vezi mai jos).  

9. Reasamblați panoul de protecție la radiații instalând cablurile în modalitatea 
memorată la pasul 4. Recuplați cablul temperatură/umiditate la interfața 
senzori folosind portul acces de la baza carcasei. Înlocuiți spuma izolatoare 
și închideți cutia transmițătorului.  

 
 
 
 
 

Ventilator 24h și cu funcționare pe timpul zilei: Înlocuirea motorului 
ventilatorului și a bateriilor  
Pentru a înlocui motorul ventilatorului și bateriile în panoul de protecție la radiații 
cu ventilator 24h folosiți produsul nr. 7758B: Kit standard motor pentru panou de 
protecție la radiații cu ventilator și baterii. Pentru a înlocui motorul din panoul de 
protecție la radiații cu ventilator cu funcționare pe timpul zilei folosiți produsul nr. 
7758: Kit standard motor pentru panou de protecție la radiații cu ventilator.  
1. Decuplați motorul vechi și ridicați-l pentru a-l demonta de pe panoul de 

protecție la radiații.  
2. Instalați noul motor/ventilator și cuplați cablul său la terminal.  
3. Numai pentru panou de protecție la radiații cu ventilator 24h: Demontați 

capacul compartimentului baterii folosind o șurubelniță Philips și extrageți 
bateriile descărcate. Instalați baterii noi (NiCd C, incluse cu produsul nr. 7758B). 
Respectați polaritatea corectă (semnul + de pe baterii trebuie să corespundă cu 
semnalul + din compartimentul baterii).  

 
 

Întreținerea conului colectorului de apă pluvială  
Pentru a menține acuratețea măsurătorilor curățați în întregime colectorul de apă pluvială de mai multe ori pe an.  
 

Notă:  Curățarea colectorului de apă pluvială și a cupelor basculante poate duce la pierderea acurateței măsurătorilor de apă 
pluvială. Decuplați senzorul de ploaie de la interfața senzori înainte de curățare astfel încât să nu se înregistreze valori 
măsurate incorecte sau ștergeți datele meteo care au fost înregistrate de consola Vantage Pro2 după încheierea curățării. 
Pentru instrucțiuni privind ștergerea datelor meteo vezi manualul de utilizare al consolei Vantage Pro2.  

 

1. Separați conul de bază prin rotirea sa în sens invers acelor de ceasornic.  
2. Demontați și curățați panoul reziduuri.  
3. Folosiți o cârpă moale, umezită pentru a șterge orice reziduu de pe con și cupele basculante. Aveți grijă să nu zgâriați suprafața 

argintată de pe cupele basculante.  
4. Folosiți curățitor de conducte pentru a curăța orificiul conului și pentru a drena panourile de la bază.  
5. După ce ați curățat toate părțile clătiți cu apă curată.  
6. Reatașați conul și înlocuiți panoul reziduuri. (Dacă ați decuplați senzorul de ploaie de la interfața senzori nu uitați să-l recuplați).  
 

Remedierea defecțiunilor  
Senzorul funcționează intermitent  
Verificați toate conexiunile de la senzor la ISS, Vezi „Verificarea conexiunilor senzori configurate din fabricație”.  
Conexiunile instabile sunt de obicei cauza multor probleme. Cablurile trebuie să fie bine introduse în mufe, iar conexiunea să fie 
fermă. Pentru a verifica problemele cu conexiunea încercați să scuturați cablul în timp ce urmăriți displayul. Dacă o valoare este 
afișată intermitent pe ecranul consolei în timp ce scuturați cablul înseamnă că conexiunea nu este suficient de stabilă. Dacă 
senzorul funcționează intermitent luați legătura cu departamentul tehnic al companiei.  
 
Valorile măsurate nu sunt corecte  
Compararea datelor măsurate de ISS cu măsurătorile prezentate la televizor, radio, ziare sau cu cele obținute de la un vecin NU 
reprezintă o metodă validă de verificare a măsurătorilor. Datele măsurate pot varia considerabil pe distanțe scurte. De asemenea 
locul de instalare al unității ISS și a anemometrului poate avea o mare influență. Dacă aveți nelămuriri luați legătura cu 
departamentul tehnic.  
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Probleme cu colectorul de apă pluvială  
Dacă bănuiți că valorile măsurate de colectorul de apă pluvială sunt mai mici decât în realitate demontați conul colectorului pentru 
a curăța cupa basculantă și a elimina orice reziduu. Verificați dacă colierul de cablu din jurul cupelor basculante a fost tăiat și 
îndepărtat.  
 
Probleme cu anemometrul  
„Cupele anemometrului se rotesc, dar pe consolă se afișează 0 mph”.  
S-ar putea ca semnalul de la cupele anemometrului să nu fie recepționat de display. Verificați cablurile pentru a descoperi 
eventuale crăpături sau tăieri. Încercați să descoperiți urme de coroziune ale conectorului WIND de pe interfața senzori și pe 
racordurile cablului. Dacă folosiți un cablu prelungitor decuplați-l și testați funcționarea folosind numai cablul anemometrului. 
Dacă problema persistă contactați departamentul tehnic pentru un test al cablului anemometrului.  
 

Notă:  Dacă anemometrul nu trimite date, atunci pe display apare 0 pentru viteză și „---„ pentru direcția vântului.  
 

„Direcția vântului este blocată pe nord sau se afișează liniuțe”.  
Probabil există un scurtcircuit undeva între giruetă și display. Verificați cablurile pentru a descoperi eventuale crăpături sau 
tăieturi. Încercați să descoperiți urme de coroziune pe conectorul WIND de pe interfața senzori sau pe racordurile cablului (dacă 
există). Dacă este posibil decuplați orice cablu prelungitor și testați funcționarea numai cu cablul anemometrului. Dacă nici una 
dintre aceste măsuri nu remediază problema cu afișarea direcției vântului contactați departamentul nostru tehnic și cereți 
realizarea unui test al cablului anemometrului.  
 

„Cupele anemometrului nu se rotesc sau nu se rotesc la viteza normală”.  
S-ar putea ca anemometrul să fie instalat într-un loc în care curenții de aer sunt blocați sau se poate ca rotația cupelor să fie 
încetinită de frecare. Demontați cupele anemometrului (desfaceți șurubul) și curățați-le de orice reziduu sau insecte. Rotiți axul 
pentru a învârti cupele. Dacă se mișcă greu contactați departamentul nostru tehnic.  
 

Notă:  Nu lubrifiați niciodată axul sau lagărele. Atunci când înlocuiți cupele anemometrului asigurați-vă că nu se freacă de capul 
anemometrului.  

 
 

Anexă: Date tehnice 
 

Pentru informații complete privind datele tehnice ale ISS și ale altor produse vizitați pagina web www.davidsnet.com.  
 

ISS cu cablu 
Interval temperatură -40 la 150° Fahrenheit (-40 la 65° Celsius) 
Alimentare  cablu de la consola Vantage Pro2, opțional bloc de alimentare de la rețea Vantage Pro2 AC 
 

ISS wireless  
Interval temperatură -40 la 150° Fahrenheit (-40 la 65° Celsius) 
Frecvență transmisie 868.0 -868.6 MHz FHSS 
Coduri ID transmițător pot fi selectate 8 
Licență    tensiune mică (mai mică de 8 mV), nu este nevoie de licență 
Alimentare principală panou solar – încărcător solar Davis 
Alimentare backup baterie Li CR-123A 3 V (8 luni fără soare- mai mult de 2 ani în funcție de încărcarea solară) 
 

Intervale actualizări variabile meteo ISS 
(în funcție de ID transmițător) 
Viteza vântului  2.5 la 3 secunde 
Direcția vântului  2.5 la 3 secunde 
Precipitații total  20 la 24 secunde 
Rată ploaie  20 la 24 secunde 
Temperatura exterioară 10 la 12 secunde 
Umiditatea exterioară 50 secunde la 1 minut 
Radiații ultraviolete  50 secunde la 1 minut 
Radiații solare   50 secunde la 1 minut 
 

Panou de protecție la radiații cu ventilator  
Ventilator 24h 
Rată aspirare   

Alimentare solară  0.96m/s 
Numai baterie   0.4 m/s 

Eroare temperatură indusă de radiații 0.3°C 
Temperatura încărcare/funcționare baterie 0° la +45°C 
Temperatura descărcare/depozitare baterie -20° la +60°C 
Alimentare principală ventilator  panou solar 
Alimentare secundară ventilator   1 sau 2 baterii C 1.2 V NiCad 

http://www.davidsnet.com/
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Ventilator cu funcționare pe timpul zilei 
Eroare temperatură indusă de radiații 0.5°C 
Temperatura de funcționare  -40° la +65°C 
Temperatura fără funcționare  -45° la +70°C 
Alimentare ventilator    panou solar  
 
 

Interfața senzori 
 

 
1. Tab panou solar 
2. Mufă bloc de alimentare de la rețea 
3. Mufă baterie (numai modelul wireless) 
4. Led test 
5. Conexiune cablu 
6. Comutator DIP ID transmițător  
7. Comutator DIP test (numai modelul wireless) 
8. Conector senzor temperatură/umiditate 
9. Conector senzor vânt 
10. Conector senzor ploaie 
11. Conector senzor radiații solare  
12. Conector senzor UV  

 
 

Manual de instalare unitate senzori ISS Vantage Pro2  
Număr document: 
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