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

 

 
 

Manual de utilizare 
 
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. 
 
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 
 
 
 
Manual de utilizare consolă Vantage Pro2 
Număr document: 
Pentru consolele Vantage Pro2 6312 & 6312C 
 și stațiile meteo Vantage Pro2 # 6152, 6152C, 6162, 6162C, 6153, 6163 
Vantage Pro, Vantage Pro2™ și WeatherLink™ sunt mărci înregistrate ale Davis Instruments Corporation, Hayward, CA. Hayward, 
CA. Windows® este marcă înregistrată a Microsoft Corporation în SUA și alte țări. Macintosh® este marcă înregistrată a Apple, Inc. 
în SUA și alte țări. 
Copyright © 2015 Davis Instruments Corp. Toate drepturile rezervate.  
Informațiile din acest manual pot fi modificate fără înștiințare în prealabil. 
Sistemul de management al calității Davis Instruments este certificat ISO 9001.  
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Parametri display consola Vantage Pro2 
 

 
1 Roza busolei  
2 Setări mod grafice/max/min 
3 Simboluri prognoză meteo 
4 Indicator faza lunii 
5 Ora/ora răsăritului de soare 
6 Data/data apusului de soare  
7 Indicator buton 2ND 

8 Săgeată tendința barometrică 
9 Simbol grafic  
10 Simbol ploaie actual 
11 Indicator număr stație 
12 Bandă text crawl 
13 Câmp grafic 
14 Simbol alarmă

  
 

Introducere Vantage Pro2 
 

Consola meteo Vantage Pro2 afișează și înregistrează datele meteo, realizează grafice și oferă funcții alarmă și totodată comunică 
cu un computer folosind software-ul opțional WeatherLink.  
Stațiile Vantage Pro2 sunt disponibile în două versiuni de bază: cu cablu și wireless. O stație Vantage Pro2 cu cablu transmite 
datele de la senzorii externi ai unității ISS (Integrated Sensor Suite) spre consolă folosind un cablu cu 4 conductori. O stație Vantage 
Pro2 wireless transmite datele de la senzorii ISS spre consolă folosind unde radio.  

 
Consolele wireless au o antenă care se rotește înainte la 180°. Atenție: nu rotiți antena în exces dincolo de pozițiile sus sau jos. 
(Dacă consola este parte a unui sistem cu cablu, atunci nu există antenă).  
 

Notă:  Consolele wireless pot colecta date de la senzorii opționali Vantage Pro2 sau de la o unitate Davis Vantage Vue ISS și pot 
retransmite datele spre alte console Vantage Pro2 sau Vantage Vue ori Davis Weather Envoy. Puteți instala un număr 
nelimitat de console – câte una în fiecare cameră! 

Ghidul rapid de utilizare Vantage Pro2 inclus în colet oferă o descriere ușor de înțeles pentru majoritatea funcțiilor consolei.  
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Funcții consolă 
 

Tastatură & display 
Cu ajutorul tastaturii afișați datele actuale și istoricul acestora, setați și ștergeți alarme, modificați modelele de stații, introduceți 
numere calibrare, setați și afișați grafice, selectați senzori și vizualizați prognozele meteo. Tastatura este compusă din 12 taste 
funcții amplasate lângă display și 4 taste navigație amplasate dedesubtul tastelor funcții.  
Pe fiecare tastă funcții este imprimată o variabilă meteo sau funcție a consolei. Apăsați o tastă pentru a selecta 
variabila meteo sau funcția imprimată pe tastă.  
Fiecare tastă funcții controlează și o funcție secundară care este imprimată deasupra tastei, pe carcasa consolei. 
Pentru a selecta funcția secundară apăsați și eliberați 2ND (în partea frontală a consolei, colțul din dreapta sus), iar 
apoi apăsați tasta pentru acea funcție.  
După ce apăsați 2ND apare timp de 3 secunde simbolul 2ND deasupra valorii măsurate de barometru. În această 
perioadă de timp sunt activate toate funcțiile tastelor secundare. Tastele revin la modul normal de operare după ce 
simbolul dispare.  
Tastele de navigație + și -, împreună cu tastele de navigație < și > sunt folosite pentru a selecta opțiuni de control, a 
ajusta valori și a oferi funcții suplimentare atunci când sunt folosite în combinație cu o tastă funcții.  
 

Modurile de funcționare consolă 
Consola funcționează în 5 moduri de bază: Setup, Vremea actuală, Maxime și minime, Alarmă și Grafic. Fiecare mod vă permite să 
accesați un set diferit de funcții ale consolei sau să afișați în diverse moduri datele meteo.  

 
Opțiuni Vantage Pro2 
Senzori & stații de transmisie opționale  
Stațiile Vantage Pro2 sunt extrem de flexibile. Pentru a crește opțiunile de monitorizare a vremii pentru consola Vantage Pro2 
folosiți următorii senzori și stații de transmisie opționale. Pentru mai multe detalii vizitați pagina web 
www.davisnet.com.  
 

Senzori și stații opționale Descriere 

Kit transmițător anemometru/senzor Permite amplasarea mai flexibilă a anemometrului pentru stațiile wireless. Cu 
Envoy8X permite senzori suplimentari pentru radiații solare, UV, temperatură, ploaie 
sau variante third-party (0-3 V) 

Vantage Connect Transmite date de la unitatea ISS spre WeatherLink.com folosind conexiunea cu un 
telefon mobil 

Stație wireless umiditate frunze & sol / 
temperatură 

Măsoară și transmite valorile pentru umiditatea frunzelor, a solului și temperatură. 
Se poate utiliza și cu GLOBE.  

Stație wireless temperatură Măsoară și transmite datele de temperatură.  

Stație wireless temperatură/umiditate Măsoară și transmite datele pentru temperatura aerului și umiditate. 

Senzor radiații solare Măsoară radiațiile solare. Necesar pentru calculul evapotranspirației (ET). Disponibil 
pentru stațiile cu cablu și wireless. Este nevoie de un raft de montare senzor. 

Senzor radiații ultraviolete (UV) Măsoară radiațiile UV. Necesar pentru calculul dozei UV. Disponibil pentru stațiile cu 
cablu și wireless. Este nevoie de un raft de montare senzor.  

 

Notă:  Stațiile wireless opționale pot fi folosite numai cu stațiile wireless Vantage Pro2.  

 
Software opțional WeatherLink 
Software-ul WeatherLink și colectorul de date conectează stația Vantage Pro2 la un computer oferind astfel opțiuni multiple de 
monitorizare a vremii, posibilitatea de a înregistra permanent date, plus funcțiile oferite de internet. Colectorul de date 
WeatherLink stă perfect pe consolă și înregistrează datele meteo chiar și atunci când computerul este oprit.  
 

Opțiune WeatherLink Descriere 

WeatherLink pentru Windows, 
conexiune USB (#6510USB) 

Include software WeatherLink și colector de date USB. Vă permite să salvați și să 
vizualizați datele meteo pe PC. 

WeatherLink pentru Windows, 
conexiune serială (#6510SER) 

Include software WeatherLink și colector de date serial. Vă permite să salvați și să 
vizualizați datele meteo pe PC. 

WeatherLink pentru Macintosh OS 
X, conexiune USB (#6520) 

Include software WeatherLink și colector de date USB. Vă permite să salvați și să 
vizualizați datele meteo pe Mac. 

WeatherLinkIP pentru Windows XP/ 
Vista/7 (#6555) 

Are nevoie de un router broadband cu port Ethernet liber. Vă permite să încărcați 
datele meteo pe pagina web personală sau pe WeatherLink.com fără un PC. Printre 
alte funcții vă permite să recepționați alerte e-mail referitoare la condițiile meteo 
actuale sau condiții pentru declanșarea alarmelor.  

WeatherLink pentru APRS, versiune 
Windows, cu colector de date, 
conexiune serială (#6540) 

Include software WeatherLink și colector de date serial. Vă permite să vizualizați în 
timp real condițiile meteo actuale pentru utilizare cu APRS (Automatic Position 
Reporting System), pentru utilizatori radio HAM.  

http://www.davisnet.com/
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WeatherLink pentru alarmă, pentru 
Windows, cu colector de date, 
conexiune serială (#6544) 

Include software WeatherLink și colector de date serial. Vă permite să controlați 
dispozitive externe folosind o serie de combinații între tendințe și evenimente meteo.  

WeatherLink pentru Emergency 
Response teams, versiune Windows, cu 
colector de date, conexiune serială 
(#6550) 

Include software WeatherLink și colector de date serial. Vă permite afișarea în timp 
real a condițiilor meteo actuale pentru echipele de intervenție în caz de urgență. 

WeatherLink pentru control irigații, 
versiune  
Windows, cu colector de date, 
conexiune serială (#6560) 

Include software WeatherLink și colector de date serial. Permite controlul inteligent 
și eficient al sistemelor automate de irigare folosind datele meteo.  

 
Accesorii opționale 
Pot fi comandate direct de la Davis Instruments sau de la distribuitor.  
Envoys: Wireless Weather Envoy (#6316,) Envoy8X (#6318) 
Dispune de majoritatea funcțiilor consolei Vantage Pro2, dar fără un display. Folosiți un Envoy pentru a interconecta stația wireless 
la un computer. Weather Envoy poate recepționa același număr și combinații de stații ca și consola Vantage Pro2; Envoy8X poate 
recepționa maxim 8 stații în orice combinație și crea o bază mare de date.  
Raft montare senzor (#6673) 
Necesar pentru montarea senzorilor opționali pentru radiații solare și/sau UV.  
Consolă suplimentară Vantage Pro2 (#6312) sau Vantage Vue (#6351) 
Pentru afișarea datelor meteo în mai multe încăperi.  
Cablu USB la serial (DB-9) (#8434) 
Permite conectarea versiunii seriale a WeatherLink (#6510SER, 6540, 6544, 6550, 6560) la un port USB al unui computer.  
Adaptor modem telefonie (#6533) 
Este nevoie de el atunci când stația se conectează la un modem extern de telefonie.  
Cabluri prelungitoare (#7876) 
Vă permite să instalați Vantage Pro2 ISS cu cablu cât mai departe de consolă folosind cablurile prelungitoare Davis Instruments. 
Lungime maximă cablu: 1000’ (300 m). Disponibile în variantele 40’ (12m), 100’ (30 m) sau 200’ (61m). 
 
 

Instalarea consolei 
 

Consola Vantage Pro2 afișează date măsurate foarte precise. Deoarece este un instrument de mare precizie vă rugăm să instalați 
și să manevrați aparatul cu mare grijă. Chiar dacă instalarea consolei este relativ simplă vă rugăm să urmați pașii de montare 
prezentați în acest capitol pentru a vă putea bucura de toate funcțiile aparatului cu minim de efort și timp.  
 

Alimentarea consolei 
Vantage Pro2 cu cablu 
Consolele Vantage Pro2 cu cablu alimentează unitatea ISS prin cablul consolei. Din cauza consumului suplimentar de energie de  
către ISS, consolele cu cablu au nevoie de un bloc de alimentare de la rețea drept sursă principală de tensiune. Bateriile consolei 
reprezintă energie backup cu o autonomie între 4 și 6 săptămâni.  
Vantage Pro2 wireless 
Consolele Vantage Pro2 wireless nu au nevoie de un bloc de alimentare. Dacă doriți puteți folosi blocul de alimentare inclus în 
colet, dar bateriile cu 3 celule C ar trebui să ofere o autonomie pentru consolă de maxim 9 luni.  
 

Notă:  Nu folosiți decât blocul de alimentare inclus în colet. Dacă folosiți pentru alimentarea consolei un alt tip de bloc de 
alimentare aceasta se poate defecta. Consola nu reîncarcă bateriile. Din acest motiv și pentru că bateriile NiCd nu au o 
durată de viață la fel de lungă ca și a bateriilor alcaline, vă recomandăm să folosiți pentru consolă baterii alcaline.  

 

Instalarea blocului de alimentare de la rețea 
1. Demontați capacul compartimentului baterii de pe spatele consolei prin apăsarea în jos a celor două încuietori din partea 

superioară a capacului.  
2. Localizați mufa alimentare de la baza carcasei consolei.  
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3. Conectați fișa blocului de alimentare la mufă, iar apoi introduceți celălalt capăt al blocului într-o priză.  
4. Folosiți funcția auto-test pentru a verifica dacă consola funcționează corect. După aplicarea alimentării se aprind toate 

segmentele ecranului LCD și consola emite două bipuri. Pe banda cu text crawl apare un mesaj și totodată pe ecran apare 
afișarea pentru modul setup. Apăsați și mențineți apăsată tasta DONE pentru a sări peste mesaj și a intra în modul setup.  
Modul setup vă ghidează prin pașii necesari pentru a configura stația. Vezi “Modul setup” pentru mai multe informații.  

 

Instalarea bateriilor 
1. Scoateți capacul compartimentului baterii din spatele consolei apăsând pe cele două încuietoare din partea superioară a 

capacului. 

 
2. Instalați 3 baterii C în compartiment, instalând prima dată polul negativ (sau plat)  
3. Reașezați capacul și blocați-l în poziție. 
 

Conectarea stațiilor cu cablu 
Stațiile Vantage Pro2 cu cablu sunt echipate cu un cablu de 100 picioare (30 m). Acest cablu este folosit pentru a conecta consola 
la unitatea ISS. Lungimea maximă a cablului de la unitatea ISS la consolă este de 1000 picioare (folosind cabluri Davis Instruments). 
Pentru a conecta consola la ISS:  
1. Introduceți capătul cablului cu patru conductori în mufa de pe consolă marcată ISS. Nu aplicați forța.  

 
2. Aveți grijă să nu răsuciți cablul ISS prin portul de acces.  
 

Notă:  Unitatea ISS trebuie să fie asamblată și conectată la consolă pentru a fi alimentată și abia după aceea puteți verifica 
conexiunea cu consola.  

 

După ce ați alimentat atât consola, cât și ISS, testați conexiunea prin cablu.  
După pornirea consolei aceasta intră automat în modul setup. Puteți naviga prin opțiunile modului setup sau puteți ieși din modul 
setup pentru a verifica conexiunea și valorile măsurate de senzori în modul vremea actuală. Vezi “Modul setup” pentru mai multe 
detalii. Vezi “Modul vremea actuală” pentru vizualizarea și verificarea datelor meteo actuale de la consola cu cablu.  
Pentru a verifica dacă consola recepționează date de la ISS prin cablu vezi “Unitatea ISS cu cablu” din manualul de utilizare al 
unității ISS.  
 

Amplasarea consolei 
Plasați consola într-un loc în care puteți accesa rapid tastatura și citi datele afișate pe display. Câteva sugestii privind locul de 
plasare. 

 Feriți consola de razele directe ale soarelui. Acest lucru ar putea dăuna aparatului și ar putea falsifica datele măsurate pentru 
temperatură și umiditate în interior. 

 Evitați să plasați consola lângă un calorifer sau un radiator/aparat de aer condiționat. 

 Dacă montați consola pe perete alegeți un perete interior. Evitați pereții exteriori care se încălzesc sau se răcesc în funcție de 
vreme. 

 Dacă aveți o consolă wireless evitați interferențele cauzate de telefoanele fără fir sau de alte dispozitive. Pentru a evita 
interferențele păstrați o distanță de 3 m între consolă și telefoanele fără fir (bază și unitate mobilă).  
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 Evitați plasarea consolei wireless lângă aparate metalice masive precum frigider, televizor, calorifer sau aparate de aer 
condiționat. 

 Antena consolei nu se rotește într-un cerc complet. Evitați aplicarea forței atunci când rotiți antena.  
 

Instalarea consolei pe masă sau raft 
Suportul consolei poate fi configurat în trei unghiuri diferite, care permit cinci unghiuri de vizualizare display. 
1. Instalați cele două piciorușe din cauciuc la baza consolei. Cauciucul previne zgârierea mobilierului sau suprafeței.  

 
2. Rabatați suportul trăgând de marginea sa de sus. În marginea superioară a consolei există o 

adâncitură pentru degetul cu care trageți de suport.  
3. Culisați clema pentru a seta suportul la unghiul dorit. Folosiți unghiuri înguste dacă instalați 

consola pe o măsuță de cafea sau alte obiecte de înălțime mică. Folosiți unghiuri largi dacă 
instalați consola pe o masă sau raft.  

4. Instalați pe suport cele două elemente de protecție din cauciuc. 

 
Dacă este nevoie trageți de suport pentru a-l închide. Va trebui probabil să aplicați forța pentru a culisa suportul.  
 

Montarea pe perete 
Consola poate fi montată pe perete folosind cele două orificii din spatele carcasei.  
Pentru montarea consolei pe perete: 
1. Folosiți un liniar pentru a marca găurile pe perete la o distanță de 203 mm.  

 
Aceasta este o reprezentare grafică a poziției orificiilor de montare. Schița este o imagine la scară.  

 
Dacă instalați o consolă Vantage Pro2 cu cablu și cablu senzor care trece prin perete, atunci montați consola deasupra unei 
carcase goale a întrerupătorului.  

2. Găuriți peretele folosind burghiu de 2,5 mm (două găuri pentru șuruburi).  
3. Înșurubați cele două șuruburi 6 x 1’’ în perete cu ajutorul unei șurubelnițe. Lăsați o distanță de cel puțin 3 mm între perete și 

capul șurubului. 
4. Dacă suportul a fost scos de pe carcasă remontați-l în poziție perpendiculară și blocată.  
5. Poziționați cele două orificii de pe spatele consolei peste cele două șuruburi.  
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Utilizarea stației meteo 
 

Consola cu ecran LCD și tastatură vă oferă acces rapid la toate informațiile meteo. Displayul LCD afișează condițiile meteo actuale 
și precedente, precum și prognoza meteo. Tastatura controlează funcțiile consolei pentru afișarea datelor meteo actuale și 
precedente, setarea și ștergerea alarmelor, afișarea și/sau modificarea setărilor stației meteo, configurarea și afișarea 
diagramelor, selectarea senzorilor, afișarea prognozei și multe altele.  
 
Modurile de funcționare ale consolei 
Consola Vantage Pro2 dispune de cinci moduri de funcționare: 

Mod Descriere 

Setări Folosiți modul „Setări” pentru a introduce ora, data și alte informații necesare pentru calcularea și afișarea 
datelor meteo. 

Vremea actuală Folosiți modul „Vremea actuală” pentru a afișa datele meteo actuale, a modifica unitățile de măsură și a 
seta, șterge sau calibra datele meteo măsurate.  

Max/Min Folosiți modul „Max/Min” pentru a afișa datele max/min zilnice, lunare sau anuale. 

Alarmă Folosiți modul „Alarmă” pentru a seta, șterge și analiza setările alarmă.  

Diagrame Folosiți modul „Diagrame” pentru a afișa datele meteo folosind mai mult de 100 de grafice diferite. 
  

Modul Setup 
Acest mod permite configurarea stației meteo. Modul Setări include o serie de ecrane pentru selectarea opțiunilor de configurare 
ale consolei și stației meteo. Ecranele afișate în modul setări depind de tipul de stație meteo (cu cablu sau wireless) sau de 
conexiunea WeatherLink a consolei (pentru informații privind conectarea consolei la computer vezi Ghid de utilizare WeatherLink).  
 
Comenzi modul setări 
Modul setup este afișat la prima punere în funcțiune a consolei. Modul poate fi afișat oricând pentru a modifica oricare dintre 
opțiunile consolei/stației meteo. Folosiți următoarele comenzi pentru a intra, a ieși și a naviga prin modul setup.  

 Intrați în modul setup apăsând deodată DONE și tasta -.  
 

Notă:  Consola intră automat în modul SETUP după prima punere în funcțiune.  
 

 Apăsați DONE pentru a intra în următorul ecran al modului Setup.  

 Apăsați BAR pentru a afișa ecranul anterior din modul Setup.  

 Ieșiți din modul Setup prin apăsarea și menținerea apăsată a tastei DONE până când apare ecranul vremea actuală.  
 
Ecranul 1: Transmițători activi  
Ecranul 1 afișează mesajul “Recepție de la…” și prezintă transmițătorii recepționați de consolă. Totodată în colțul din dreapta jos 
al ecranului clipește simbolul X de fiecare dată când consola recepționează un pachet de date de la o stație. Restul ecranului LCD 
este gol.  
Dacă aveți o stație cu cablu sau dacă unitatea ISS wireless folosește setările din fabricație și recepționați un semnal, atunci pe 
ecran apare “Recepție de la stația nr.1”. Trebuie să fie afișate și toate stațiile opționale care au fost instalate.  

 
 

Notă:  O unitate ISS sau o stație opțională trebuie să fie alimentate pentru a putea fi identificate de către consolă. Pentru mai 
multe informații vezi manualul de instalare al unității ISS. S-ar putea să fie nevoie de câteva minute pentru ca o consolă 
să recepționeze și să afișeze un ID transmițător.  

 

1. Notați numărul (numerele) stației afișată (afișate) pe ecran.  
 

Notă:  Dacă în zona dvs. a fost instalat un model Vantage Pro2 sau Vantage Vue ISS, atunci pe ecran poate să apară și numărul 
ID al acestora.  

 

2. Apăsați DONE pentru a trece la ecranul următor. 
Consola poate recepționa semnale de la maxim 8 transmițători, dar există o limită în ceea ce privește numărul anumitor tipuri de 
transmițători. Tabelul de mai jos prezintă numărul maxim de stații disponibile pentru un receiver:  
 

Tip stație Număr maxim 

ISS 1 

Kit transmițător anemometru (înlocuiește anemometru ISS) 1 

Stație umiditate frunze&sol/temperatură 2* 

Stație de temperatură 8 

Stație de temperatură/umiditate  8 

Numărul maxim de transmițători într-o rețea cu un singur receiver  
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*Se pot aloca doi numai dacă ambele stații sunt populate parțial. De exemplu, o rețea poate avea fie o stație umiditate 
frunze/temperatură și o stație umiditate sol/temperatură, fie o stație combinată umiditate frunze și sol/temperatură.  
 

Notă:  Dacă folosiți mai mulți transmițători se poate reduce semnificativ durata de viață a bateriilor.  

 
Ecranul 2: Configurarea ID-urilor transmițătorilor – numai modelele wireless  
(Dacă aveți o stație cu cablu apăsați DONE și continuați cu ecranul 4: Ora și data).  
Ecranul 2 vă permite să modificați ID-ul transmițătorului ISS și să adăugați sau să ștergeți stații opționale transmițător. ID-ul 
standard este 1 (ISS), care este potrivit pentru majoritatea sistemelor.  

 
Dacă aveți o stație cu cablu sau o stație wireless și folosiți setarea standard pentru ID transmițător apăsați DONE pentru a trece la 
următorul ecran.  
 

Notă:  În general puteți folosi setarea standard ID 1, cu excepția situațiilor în care instalați una dintre stațiile transmițătoare 
opționale. Dar dacă aveți probleme cu recepția stației, atunci s-ar putea ca în apropiere să funcționeze o altă unitate ISS 
cu ID 1. Încercați să schimbați ID-ul consolei și unității ISS.  

 

1. Apăsați < și > pentru a selecta ID transmițător. 
2. Atunci când selectați un ID transmițător, pe ecran apare numărul ID, precum și configurația actuală.  
3. Apăsați + și – pentru a activa și dezactiva recepția de către consolă a semnalului de la transmițătorul ce folosește acel ID.  
4. Apăsați GRAPH pentru a modifica tipul de stație alocată fiecărui transmițător. Navigați prin tipurile de stații - ISS, TEMP, HUM, 

TEMP HUM, WIND, RAIN, LEAF, SOIL și LEAF/SOIL – până când apare tipul dorit.  
5. Apăsați DONE pentru a trece la ecranul următor.  
 

Notă:  Acest ecran include comenzile pentru activarea repeaterelor. Dacă în colțul din dreapta al ecranului apare “Repeater”, 
iar în rețeaua dvs. nu există repeater vezi “Ștergere ID repeater”. Dacă rețeaua include repeatere vezi “Configurare 
repeater wireless” (anexa C) pentru informații privind configurarea repeaterelor pe consolă.  

 
Ecranul 3: Retransmisia – numai modelele wireless  
Dacă aveți o stație cu cablu apăsați DONE și treceți la ecranul 4 “Ora și data”. 
Consola poate retransmite datele recepționate de la ISS spre o altă consolă Vantage Pro2 sau Vantage Vue. Prin activarea funcției 
consolei i se alocă un alt transmițător care are nevoie de un ID unic pentru a transmite datele recepționate de la ISS.  

 
1. Apăsați + sau – pentru a activa sau dezactiva funcția retransmitere. Se alocă automat primul ID disponibil care nu este folosit 

de ISS sau orice senzor opțional. Consola nu poate retransmite decât datele de la ISS. Dacă retransmiterea a fost activată, 
atunci prin apăsarea tastelor < și > modificați ID transmițător folosit pentru retransmisie.  

2. Folosiți tasta > pentru a naviga prin lista cu ID-urile disponibile și a selecta ID-ul pentru consola dvs.  
3. Apăsați DONE pentru a trece la ecranul următor.  
 

Notă: Notați ID-ul selectat pentru retransmisie. Consola care recepționează date de la consola selectată pentru retransmisie 
trebuie să fie configurată pentru a recepționa ID-ul selectat. Pentru mai multe informații vezi “Ecran 2- Configurare ID 
transmițător”.  

 
Ecranul 4: Ora și data 
După conectarea consolei la alimentare trebuie să introduceți ora și data actuală.  

 
Procedați astfel: 
1. Apăsați tastele < și > pentru a selecta ora, minutele, luna, ziua sau anul. Datele selectate clipesc. 
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2. Apăsați tastele + și – pentru a seta valorile în sus sau în jos. Pentru a alege între afișarea orei în modul 12h (standard pentru 
modelele SUA) sau 24 h (standard pentru modelele UE și GB) selectați fie ora, fie minutele apoi apăsați 2ND și imediat după 
aceea tasta UNITS. Acest lucru comută între cele două tipuri de afișare a orei. Pentru a alege între formatul LL/ZZ (standard 
pentru modelele SUA) sau ZZ.LL (standard pentru modelele UE și GB) pentru afișarea datei selectați ziua sau luna, apoi apăsați 
2ND și imediat după aceea UNITS. Acest lucru comută între cele două moduri de afișare a datei.  

3. Apăsați DONE pentru a trece la următorul ecran.  
 
 Ecranul 5 și 6: Latitudinea și longitudinea 
Consola folosește latitudinea și longitudinea pentru a determina locația dvs., ceea ce-i permite să realizeze prognoze meteo și să 
calculeze ora răsăritului și apusului de soare. 

 Latitudinea măsoară distanța nord sau sud față de planul Ecuatorului. 

 Longitudinea măsoară distanța est sau vest față de meridianul zero, o linie imaginară care trece de la nord la sud trecând prin 
Greenwich, Anglia.  

 

Notă:  Dacă nu știți datele dvs. de longitudine și latitudine le puteți afla din atlase, biblioteci sau de pe internet (googlemaps.com, 
earth.google.com sau earthtools.org). Cu cât datele sunt mai precise cu atât mai bine, deși consola se va descurca și cu 
date aproximative. 

 

 
 

1. Apăsați tastele < și > pentru a trece printre câmpuri.  
2. Apăsați tastele + și – pentru a modifica valorile în sus și în jos.  
3. Apăsați 2ND și apoi UNITS pentru a selecta între SUD și NORD. 
4. Apăsați DONE pentru a trece la ecranul LONGITUDINE.  
 

 
1. Apăsați tastele < și > pentru a trece printre câmpuri.  
2. Apăsați tastele + și – pentru a modifica valorile în sus și în jos.  
3. Apăsați 2ND și apoi UNITS pentru a selecta între emisfera ESTICĂ și VESTICĂ.  
4. Apăsați DONE pentru a trece la ecranul următor.  

 
Ecranul 7: Fus orar 
Consola are programată o combinație de fusuri orare pentru SUA și o listă cu orașele cele mai importante din lume și fusurile orare 
respective. Puteți configura fusul dvs. orar și folosind offset-ul Universal Time Coordinate (UTC).  

 
Notă:  Offset UTC măsoară diferența dintre ora oricărui fus orar și ora standard care este prin convenție ora Royal Observatory 

din Greenwich, Anglia. În Hayward, California, localitatea în care se află sediul Davis Instruments, se folosește Pacific 
Standard Time. Offset UTC pentru Pacific Standard Time este -8:00, adică 8 ore în urmă față de UTC. Când este ora 7:00 
PM (1900 ore) UTC, în Hayward iarna este 19-8 = 1100 ore, adică ora 11:00 AM. Pentru setarea orei de vară se adaugă 
automat o oră la timpul standard. Folosiți această funcție împreună cu ecranul 8, Setare ora de vară.  

 

1. Apăsați tastele + și – pentru a naviga printre fusurile orare. 
2. Dacă nu este afișat fusul dvs. orar apăsați 2ND, iar apoi tastele + și – pentru a seta offset UTC.  
3. Apăsați DONE pentru a selecta fusul orar sau offset-ul UTC afișat pe ecran și apoi treceți la următorul ecran. 
 
Ecranul 8: Setare ora de vară 
În majoritatea zonelor din America de Nord (excepție: Saskatchewan, Arizona, Hawaii și Statul Mexican Sonora) și Europa trebuie 
să folosiți setarea automată AUTO pentru ora de vară. Consola este preprogramată ca să utilizeze datele corecte de început și 
sfârșit ale perioadei orei de vară în funcție de setările de fus orar efectuate în ecranul 7 (Fus orar). Stațiile meteo localizate în afara 
Americii de Nord și a Europei sau în zonele care nu folosesc ora de vară trebuie să folosească opțiunea de setare manuală MANUAL.  
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1. Apăsați tastele + și – pentru a alege între automat sau manual. 
2. Apăsați DONE pentru a trece la următorul ecran.  
 
Ecranul 9: Stare ora de vară 
Folosiți acest ecran pentru a verifica starea setării automate a orei de vară sau pentru a seta manual ora de vară. 

 
1. Dacă setarea orei de vară se face manual va trebui să setați corect timpul atunci când se schimbă. Dar pentru a menține valori 

acurate apăsați tastele + și – pentru a activa/dezactiva ora de vară în zilele respective ale anului.  
 Dacă folosiți setarea automată pentru ora de vară consola afișează setarea respectivă în funcție de ora și data actuală.  
2. Apăsați DONE pentru a trece la următorul ecran.  
 
Ecranul 10: Altitudine 
În meteorologie presiunea barometrică se măsoară în mod standard la nivelul mării pentru a putea compara între ele datele 
măsurate la alte altitudini. Pentru a realiza acest lucru și a garanta valori măsurate precise trebuie să introduceți altitudinea dvs. 

  
Notă:  Dacă nu știți datele dvs. de altitudine le puteți afla din atlase, biblioteci sau de pe internet. O soluție simplă ar fi să folosiți 

Google Maps. Cu cât datele sunt mai precise cu atât mai bine, deși consola se va descurca și cu date aproximative. 
 

1. Apăsați tastele < și > pentru a trece de la o valoare la alta. 
2. Apăsați tastele + și – pentru a modifica valorile în sus sau în jos. 
3. Pentru a comuta între metri și picioare apăsați 2ND, iar apoi UNITS. 
4. Dacă locația dvs. este sub nivelul mării, ca de ex. Death Valley sau Salton Sea, introduceți valoarea drept un număr pozitiv. 

Apoi selectați 0 imediat în stânga unui număr care nu este zero (în 0026 este al doilea zero, iar în 0207 primul zero) și apăsați 
tasta + sau – pentru a comuta de la altitudine pozitivă la una negativă.  

 

Notă:  Puteți seta o valoare negativă pentru altitudine după ce ați introdus o cifră care nu este zero și după ce ați selectat un 
zero în stânga lângă un număr care nu este zero.  

 

5. Apăsați DONE pentru a trece la ecranul următor.  
 
Ecranul 11: Dimensiunea cupelor anemometrului  
În mod normal stațiile Vantage Pro2 au cupe anemometru de dimensiune mare. Modificați această setare pentru CUPE MICI dacă 
ați achiziționat separat și instalat cupe anemometru mici. Comutați la ALT TIP dacă recepționați de la Vantage Vue ISS sau folosiți 
un anemometru produs de o altă firmă.  

 
1. Apăsați tastele + și – pentru a naviga între cele trei opțiuni pentru cupă anemometru (MARE, MIC, ALT TIP). 
2. Apăsați DONE pentru a trece la ecranul următor.  
 
Ecranul 12: Colectorul de ploaie (pluviometru) 
Din fabricație pluviometrul Vantage Pro2 a fost calibrat pentru a măsura o cantitate de apă pluvială de 0,01’’ pentru modelele SUA 
sau 0,2 mm de ploaie la fiecare basculare pentru modelele UE și GB. Această setare nu trebuie modificată pentru utilizatorii 
obișnuiți. Cu toate acestea s-ar putea ca anumiți utilizatori din SUA să dorească să instaleze un adaptor metric pe unitatea ISS, 
astfel încât este nevoie de o valoare măsurată de 0,2 mm pentru fiecare basculare. Dacă ați instalat un adaptor metric pe unitatea 
ISS trebuie să calibrați și consola pentru măsurători metrice folosind acest ecran.  

 
Notă:  Vezi manualul de utilizare al unității ISS privind instalarea adaptorului metric. Setarea 0,1 mm nu oferă măsurători pluviale 

corecte, indiferent dacă folosiți măsurătorile standard sau adaptorul metric și de aceea nu trebuie să fie folosită.  



 

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

Pentru a calibra consola pentru măsurători 0,2 mm:  
1. Apăsați tastele + și – pentru a afișa setarea 0,2 mm.  
2. Apăsați DONE pentru a confirma selecția și a trece la ecranul următor.  
 
Dacă calibrați consola pentru măsurători pluviale metrice în ecranul 12 la modului setup va trebui să setați și modul vremea actuală 
pentru a afișa măsurătorile metrice. Procedați în felul următor pentru a afișa măsurătorile metrice în modul vremea actuală, după 
ce ați încheiat sau ieșit din modul Setup: 
Afișarea pe consolă a apei pluviale în unități metrice 
1. Apăsați RAINYR pentru afișarea ratei apă pluvială actuală. Dacă selectați unitatea metrică pentru o variabilă 

ploaie, atunci și restul variabilelor ploaie vor fi afișate folosind unitatea metrică.  
2. Apăsați și eliberați 2nd și apăsați o dată UNITS. Unitățile folosite pentru afișarea datelor legate de ploaie 

sunt inchi și milimetri; ele alternează de fiecare dată când repetați această secvență de taste.  
Afișarea ploii în WeatherLink folosind unități metrice  
Pentru informații privind setarea pluviometrului la 0,2 mm și selectarea milimetrilor drept unitate de măsură vezi online help 
WeatherLink.  

 
Ecranul 13: Sezonul ploios  
Deoarece anotimpurile ploioase încep și se termină în perioade diferite în regiuni diferite ale lumii trebuie să specificați luna de 
început pentru sezonul ploios. Setarea standard este 1 ianuarie. 
Data la care începe sezonul ploios afectează valoarea maximă anuală pentru apa pluvială, la fel ca și valoarea totală anuală.  

 
1. Apăsați tastele + și – pentru a selecta luna de start pentru sezonul ploios. 
2. Apăsați DONE pentru a trece la ecranul următor.  
 

Notă:  Setările determină momentul în care valoarea totală pentru apa pluvială este resetată la zero. Davis Instruments 
recomandă luna ianuarie drept setare standard pentru sezonul ploios (cu excepția cazurilor în care locuiți pe coasta 
vestică a SUA, pe coasta Mediteranei), dar această setare poate fi modificată. Pentru emisfera sudică puteți folosi setarea 
1 iulie, iar pentru emisfera nordică 1 octombrie. 

 
Ecranul 14: Rata Baud 
Acest ecran apare numai dacă consola are instalat un colector de date WeatherLink. 
Consola folosește un port serial sau USB pentru a comunica cu un computer. Dacă conectați consola prin USB sau Ethernet la un 
computer folosiți setarea 19200, rata maximă pentru port. Dacă folosiți un modem folosiți cea mai mare setare posibilă pentru 
modem. Consola trebuie să fie echipată cu un colector de date WeatherLink pentru a comunica cu un computer sau modem.  

 
Notă: Setarea ratei Baud de pe consolă trebuie să fie aceeași cu setarea ratei Baud pe software-ul instalat pe PC (v. manualul de 
utilizare WeatherLink pentru setarea ratei Baud pe computer). 
 

1. Apăsați tastele + și – pentru a selecta rata Baud. Consola Vantage Pro2 suportă rate de 1200, 2400, 4800, 9600, 14400 și 19200.  
2. Ați încheiat setările pentru toate ecranele din modul Setări. Pentru a ieși din acest mod mențineți apăsată tasta DONE până ce 

apare ecranul Vreme actuală. 
 
Ștergerea tuturor comenzilor 
După ce ați încheiat setările din modul Setări și ați instalat Vantage Vue ISS, Vantage Pro2 ISS și kitul anemometru folosiți funcția 
“Șterge toate comenzile” înainte de a pune stația meteo în funcțiune. 
Funcția șterge toate datele meteo maxime și minime stocate, inclusiv maximele și minimele lunare și anuale, precum și setările 
pentru alarme. 
1. Apăsați WIND pentru a afișa pe consolă viteza vântului. 
2. Apăsați 2ND, apoi mențineți apăsată tasta CLEAR timp de min. 6 sec.  
3. Eliberați CLEAR dacă în partea de jos a displayului apare CLEARING NOW.  
 
 

Modul Vremea Actuală 
În acest mod puteți afișa datele curente primite de la stație, selecta unitățile de măsură, calibra, seta sau șterge variabilele meteo. 
Pe ecran pot fi afișate simultan maxim 8 variabile meteo, precum și ora și data, faza lunii și simbolurile prognoză meteo, dar și o 
diagramă pentru variabila meteo curent selectată. 
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Anumite variabile meteo sunt permanent afișate pe ecran, în timp ce majoritatea dintre ele sunt afișate în aceeași zonă în care 
apare încă o variabilă sau mai multe. Puteți selecta în orice moment orice variabilă meteo pentru a fi afișată pe display. 
 
Selectarea variabilelor meteo 
Selectați o variabilă meteo pentru afișarea măsurătorilor disponibile pentru această variabilă sau pentru realizarea unui grafic 
pentru acea variabilă.  
Variabilele meteo pot fi selectate pe consolă folosind următoarea secvență de taste:  

 Dacă variabila este imprimată pe o tastă nu trebuie decât să apăsați tasta pentru a selecta acea variabilă.  

 Dacă variabila este imprimată pe carcasa consolei prima dată apăsați și apoi eliberați 2nd, iar apoi apăsați repede 
tasta de sub variabilă pentru a o selecta.  

 

Notă:  După ce apăsați tasta 2nd pe ecran apare simbolul 2nd timp de 3 secunde. În această perioadă de timp este activată funcția 
secundară a tastei. Tasta revine la funcționarea normală după ce simbolul dispare.  

 

 Selectați o variabilă și apăsați GRAPH pentru a realiza un grafic al variabilei în modul vreme actuală. Pe ecran lângă 
variabila selectată sau valoarea pe care doriți să o vizualizați apare simbolul grafic pentru a indica variabila selectată.  

 Puteți selecta orice variabilă care apare pe ecranul LCD folosind tastele de navigație. Apăsați + pentru a urca pe 
ecran și apăsați – pentru a coborî pe ecran. Apăsați < pentru a vă deplasa spre stânga și apăsați > pentru a vă 
deplasa spre dreapta.  

 
 

Selectarea unităților de măsură 
Majoritatea variabilelor meteo pot fi afișate folosind cel puțin două unități de măsură, incluzând sistemul SUA și cel metric, iar 
unele variabile oferă chiar mai multe opțiuni. Presiunea barometrică, de exemplu, poate fi afișată în milibari, milimetri, inchi sau 
hectopascali. Puteți seta independent fiecare unitate pentru o variabilă anume.  
Pentru modificarea unităților de măsură:  
1. Selectați variabila meteo. Vezi “Selectarea variabilei meteo”:  
2. Apăsați și eliberați 2nd, iar apoi apăsați UNITS. Unitatea de măsură selectată pentru variabilă se modifică. 

Repetați pașii 1 și 2 până la apariția unității dorite.  
De ex, pentru a modifica unitatea pentru presiunea atmosferică selectați prima dată presiunea barometrică apăsând BAR. Apoi 
apăsați și eliberați 2nd, apoi UNITS.  
Dacă repetați acești pași navigați în cerc printre unitățile de măsură disponibile pentru presiunea barometrică: milibari, milimetri, 
inchi sau hectopascali.  
 

 
Afișarea unităților: presiune barometrică: milibari (mb), milimetri (mm) și inchi. 

 

 
Direcția vântului, temperatura interioară și exterioară. 

 
 

Viteza și direcția vântului 
1. Apăsați WIND pentru a selecta viteza vântului.  
2. Viteza vântului poate fi afișată în mile pe oră (MPH), kilometri pe oră (km/h), metri pe secundă (m/s) sau noduri 

(knots). Viteza medie a vântului pentru 10 minute va fi afișată pe banda cu text crawl. Săgeata plină din interiorul 
rozei compasului indică direcția actuală a vântului. Săgețile goale indică până la 6 direcții dominante ale vântului 
timp de 10 min. pentru a oferi un istoric legat de direcția dominantă a vântului în ultima oră.  

3. Apăsați WIND încă o dată pentru a afișa direcția vântului în grade în loc de viteza vântului. Atunci când 
afișarea se face în grade direcția nord apare drept 360° pentru consolele cu firmware datat mai 2005 
sau mai târziu. Variantele anterioare indică nordul la 0°.  

La fiecare reapăsare a tastei WIND se comută între viteza și direcția vântului în grade. Notă: Dacă brațul 
anemometrului nu indică spre nord, trebuie să recalibrați indicația pentru direcția vântului pe consolă. 
Vezi „Calibrarea valorii pentru direcția vântului”.  
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Temperatura interioară și exterioară 
1. Apăsați TEMP pentru a selecta temperatura exterioară. Temperatura poate fi afișată în grade Celsius sau 

Fahrenheit, precum și în grade sau zecimi de grade. 
2. Apăsați TEMP din nou pentru a selecta temperatura interioară. 
La fiecare apăsare consecutivă a TEMP se afișează valorile măsurate de temperatură pentru fiecare stație opțională de 
temperatură, temperatură/umiditate, temperatura solului, umiditatea solului conectată la consolă. Ordinea în care sunt afișate 
valorile măsurate de senzorii opționali depinde de configurarea stației. Temperatura se afișează împreună cu valorile pentru 
temperatura solului și umiditatea solului.  

 
Umiditate, presiune, punct de rouă, vânt 

 

Umiditatea 
Apăsați HUM pentru a selecta umiditatea exterioară. Dacă apăsați din nou HUM selectați umiditatea interioară. 
Valoarea este afișată în procente (umiditate relativă). La fiecare reapăsare a HUM se afișează valorile de umiditate 
măsurate de fiecare stație opțională de umiditate, umiditate frunze și temperatură frunze.  
Ordinea în care sunt afișate valorile măsurate de senzorii opționali depinde de configurarea stației. Umiditatea se afișează 
împreună cu valorile pentru umiditatea frunzelor și temperatura frunzișului.  
 

Wind chill 
Apăsați 2ND și apoi CHILL pentru a selecta wind chill. Acesta este afișat în grade Fahrenheit sau Celsius. Pentru 
a calcula wind chill consola folosește viteza medie a vântului pentru 10 min.  
 

Punct de rouă 
Apăsați 2ND și apoi DEW pentru a selecta punctul de rouă. Acesta este afișat în grade Fahrenheit sau Celsius.  
 

Presiunea barometrică 
Apăsați BAR pentru a selecta presiunea barometrică. Ea poate fi afișată în inchi (in), milimetri (mm), milibari (mb) sau 
hectopascali (hPa). 
Tendința presiunii barometrice  
Săgeata tendința presiunii indică tendința presiunii barometrice măsurată în ultimele 3 ore. Tendința presiunii este 
actualizată la fiecare 15 min. Tendința presiunii are nevoie de 3 ore de colectare de date pentru a putea fi calculată și de 
aceea această valoare nu va fi afișată imediat pe consola abia pusă în funcțiune. Tendința presiunii apare pe ecranul 
consolei, atâta vreme cât au fost colectate datele necesare.  

 
UV, index căldură, index thsw 

 

UV (radiații ultraviolete) 
Apăsați 2nd și UV pentru afișarea indexului UV actual. Indexul UV actual reprezintă cantitatea de radiații 
ultraviolete măsurată actualmente de către senzor.  
Apăsați din nou 2nd și UV pentru afișarea indexului UV cumulat pentru întreaga zi. Acest index reprezintă radiațiile ultraviolete 
totale măsurate de senzor de-a lungul zilei. Această valoare este resetată la zero în fiecare noapte.  
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Notă:  Este nevoie de un senzor UV. Vezi „Senzori & stații transmițătoare opționale”.  

 

Index căldură 
Apăsați 2nd și apoi HEAT pentru afișarea indexului căldură.  
 

Index THSW (temperatură umiditate soare vânt) 
După ce ați selectat indexul căldură apăsați din nou 2nd și apoi HEAT pentru a selecta indexul temperatură umiditate soare vânt 
(THSW). Acest index este disponibil numai pentru stațiile echipate cu senzor pentru radiații solare.  
Indexul căldură și indexul THSW sunt afișate în același loc pe ecran în grade Celsius sau Fahrenheit.  

 
Precipitații zilnice, precipitații furtună, precipitații anuale, precipitații lunare, rată ploaie 

 

Rată ploaie 
Apăsați RAINYR pentru afișarea ratei actuale ploaie. Valoarea poate fi afișată în inchi pe oră (in/hr) sau milimetri pe 
oră (mm/hr). Valoarea va fi zero, iar simbolul umbrelă nu va apărea până când nu se înregistrează două basculări ale 
pluviometrului într-o perioadă de 15 minute.  
 

Precipitații lunare 
Apăsați RAINYR pentru a selecta precipitațiile lunare. Valoarea reprezintă precipitațiile acumulate de când a început luna 
calendaristică. Valoarea apare în inchi sau milimetri (mm). 
 

Precipitații anuale 
Apăsați din nou RAINYR pentru afișarea precipitațiilor anuale. Valoarea reprezintă precipitațiile acumulate de la prima zi a lunii 
selectată drept începutul sezonului ploios. Valoarea este afișată în inchi sau milimetri (mm).  
 

Precipitații zilnice 
 Apăsați RAINDAY pentru afișarea precipitațiilor acumulatoare de la ora 12 noaptea. Precipitațiile acumulate în 
ultimele 24 de ore sunt afișate pe banda cu text crawl de la baza ecranului.  
 

Precipitații furtună 
Valoarea reprezintă precipitațiile totale înregistrate la ultima furtună. Este nevoie de două basculări ale pluviometrului pentru a 
înregistra începutului unei furtuni și 24 ore fără ploaie pentru a încheia o furtună.  
Apăsați RAINDAY pentru a naviga între total precipitații zilnice și total precipitații furtună. Valoarea poate fi afișată în inchi sau 
milimetri.  

 
Radiații solare, evotranspirația curentă, lunară și anuală 

Radiații solare  
Apăsați și eliberați 2nd și apoi apăsați SOLAR pentru afișarea valorilor măsurate pentru radiațiile solare actuale. 
Valoarea este afișată în wați pe metru pătrat (W/m2).  
 

Evapotranspirația actuală (ET) 
Apăsați și eliberați 2nd și apoi apăsați ET pentru afișarea valorii actuale pentru evapotranspirație.  
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Evapotranspirația lunară (ET) 
Apăsați 2nd și apoi ET, apoi repetați succesiunea de taste pentru afișarea valorii ET lunar.  
 

Evapotranspirația anuală (ET) 
Apăsați 2nd și apoi ET, apoi repetați succesiunea de taste pentru afișarea valorii ET anuale, de la 1 ianuarie a anului în curs.  
 

Notă:  Este nevoie de un senzor pentru radiații solare. Vezi „Senzori & stații transmițătoare opționale”.  

 

Becuri indicatoare  
Apăsați 2nd și apoi LAMPS pentru a activa iluminarea displayului. Apăsați din nou 2nd și LAMPS pentru a dezactiva 
iluminarea. Folosiți lumina de fundal atunci când ecranul LCD nu poate fi citit. Dacă consola funcționează cu baterii, 
iluminarea rămâne activă atâta vreme cât sunt apăsate taste sau pe banda crawl apare un mesaj. Dacă nu este apăsată 
nicio tastă, atunci lumina se stinge automat la cca. 15 secunde de la activare. Dacă este apăsată o tastă după activare atunci lumina 
rămâne aprinsă încă cca. 60 de secunde. Dacă bateriile sunt aproape descărcate ecranul nu se mai aprinde.  
 

Notă:  Dacă consola funcționează în modul bloc de alimentare de la rețea lumina de fundal rămâne activă până la dezactivare. 
Dacă lăsați iluminarea activată crește valoarea măsurată pentru temperatura interioară și scade pentru umiditatea 
interioară.  

 

Afișarea prognozei meteo 
Consola realizează o prognoză meteo pe baza valorilor măsurate și tendinței pentru presiunea barometrică, viteza și direcția 
vântului; cantitatea de apă pluvială; temperatura; umiditatea; latitudinea și longitudinea și anotimp. Prognozele meteo se fac în 
legătură cu probabilitatea de precipitații, modificări de temperatură, direcție și viteză vânt și gradul de acoperire al cerului cu nori 
(însorit, înnorat etc.). 
Apăsați FORECAST pentru afișarea prognozei meteo. Pe banda cu text crawl apare prognoza pentru 48 de ore. 
Prognoza meteo este actualizată o dată pe oră (la ora exactă). Predicțiile sunt realizate pentru gradul de acoperire al 
cerului, tendința temperaturii, probabilitatea precipitațiilor, condițiile de vânt.  
 

Simboluri prognoză meteo 
Simbolurile prezintă vremea posibilă pentru următoarele 12 ore. Dacă se prognozează ploaie și/sau zăpadă, dar fără a fi sigur, 
apare simbolul parțial înnorat alături de simbolul ploaie sau zăpadă. Dacă simbolurile ploaie și zăpadă apar deodată sunt posibile 
ploaie, ploaie înghețată, lapoviță și/sau zăpada.  

 
        Însorit  Parțial înnorat    Înnorat Ploaie       Zăpadă 
 

Afișarea orei & datei răsăritului și apusului de soare 
Consola afișează ora răsăritului și apusului de soare în același loc pe ecran unde apare data și ora. Apăsați 2nd și apoi TIME pentru 
a naviga între ora și data actuale și ora răsăritului și apusului de soare pentru ziua curentă.  
 

Notă:  Vezi „Ecran 4: Ora și data” pentru a modifica ora și data consolei sau pentru a selecta ceasul 12H sau 24H.  

 

Calibrarea, setarea și ștergerea variabilelor meteo 
Pentru a crește acuratețea consolei puteți calibra majoritatea variabilelor meteo. De exemplu, dacă vi se pare că temperatura 
exterioară este prea mare sau prea mică puteți corecta abaterea prin calibrare.  
 

Calibrarea temperaturii și umidității 
Pentru calibra valorile măsurate pentru temperatura interioară/exterioară, umiditatea interioară/exterioară, precum și orice 
valoare de temperatură/umiditate măsurată de un senzor opțional.  
1. Selectați variabila de calibrat. Vezi „Selecție variabile meteo”.  
2. Apăsați și eliberați 2nd, apoi apăsați și mențineți SET. Variabila selectată începe să clipească. Mențineți 

apăsat SET până când pe banda crawl apare mesajul legat de calibrare. Pe bandă apare valoarea offset 
curentă pentru calibrare.  

3. Apăsați tastele + și – pentru a adăuga sau scădea din valoarea offset de temperatură. Temperatura interioară și exterioară este 
calibrată în pași de 0,1 °F sau 0.1 °C până la un offset maxim de +12,7 (°F sau °C) și un offset minim de -12,8 (°F sau °C). Variabila 
își va modifica valoarea, iar pe banda crawl apare valoarea offset introdusă.  

4. Apăsați DONE pentru a ieși din calibrare.  
 

Calibrarea valorii măsurate pentru direcția vântului 
Dacă brațul anemometrului nu poate fi instalat ca să indice exact spre nord folosiți această procedură pentru a corecta direcția 
vântului de pe consolă.  
1. Verificați direcția vântului de pe anemometru. Comparați-o cu direcția afișată pe consolă.  
2. Apăsați WIND pentru afișarea direcției vântului în grade.  
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3. Apăsați și eliberați 2nd, apoi apăsați și mențineți apăsat SET.  
4. Variabila direcția vântului începe să clipească.  
5. Mențineți apăsată tasta până când pe banda crawl apare mesajul CAL. Pe bandă apare valoarea de calibrare curentă pentru 

direcția vântului.  
6. Apăsați < și > pentru a selecta  
7. în valoarea afișată de anemometru.  
8. Apăsați + și – pentru a adăuga/scădea din valoarea afișată de anemometru.  
9. Repetați pașii 6 și 7 până când ați introdus valoarea offset de la pasul 1.  
10. Apăsați DONE pentru a ieși din calibrare.  
 

Calibrarea presiunii barometrice 
Înainte de calibrarea presiunii barometrice verificați dacă a fost introdusă altitudinea corectă. Vezi „Ecran 10: Altitudinea”.  
1. Apăsați BAR pentru a selecta presiunea barometrică.  
2. Apăsați și eliberați 2nd, apoi mențineți apăsat SET. Variabila presiune clipește. 
3. Continuați să apăsați tasta până când pe banda crawl apare „Setați barometrul …” 
4. Apăsați < și > pentru a selecta digiți (valori) în variabilă.  
5. Apăsați + și – pentru a adăuga sau scădea din valoarea variabilei.  
6. Apăsați DONE pentru a ieși din calibrare.  
 

Setarea variabilelor meteo 
Puteți seta valori pentru următoarele variabile meteo:  

 Precipitații zilnice – setarea totalului precipitații zilnice. Totalurile pentru precipitații lunare și anuale sunt actualizate.  

 Precipitații lunare – setarea totalului precipitații lunare. Nu afectează totalul pentru precipitații anuale.  

 Precipitații anuale – setarea totalului precipitații anuale.  

 ET zilnic – setarea totalului ET zilnic. ET lunar și anual sunt actualizate.  

 ET lunar – setarea totalului ET lunar. Nu afectează totalul ET anual. 

 ET anual – setarea totalului ET anual.  
Pentru a seta valoarea unei variabile meteo:  
1. Selectați variabila pe care doriți să o modificați.  
2. Apăsați și eliberați 2nd, apoi mențineți apăsat SET. Variabila clipește. 
3. Mențineți apăsat SET până la aprinderea tuturor valorilor, clipește numai o valoare.  
4. Apăsați < sau > pentru a selecta digiți pentru acea valoare.  
5. Apăsați + și – pentru a adăuga sau scădea din digitul selectat.  
6. Apăsați DONE pentru a ieși.  
 

Ștergerea variabilelor meteo 
Puteți șterge următoarele variabile meteo:  

 Barometru – Șterge orice valoare offset pentru presiune - folosită pentru calibrarea stației - și valoarea de altitudine.  

 Vânt – Șterge calibrarea pentru direcția vântului. 

 Precipitații zilnice – Ștergerea valorii precipitații zilnice este reflectată în totalul precipitații zilnice, ultimele 15 minute de 
ploaie, ultimele 3 ore de ploaie trimise către algoritmul pentru prognoză meteo, simbolul umbrelă și totalurile pentru 
precipitații lunare și anuale. Ștergeți totalul precipitații zilnice dacă stația înregistrează ploaie din greșeală în timp ce unitatea 
ISS era instalată.  

 Precipitații lunare – Șterge totalul precipitații lunare. Nu afectează totalul precipitații anuale.  

 Precipitații anuale – Șterge totalul precipitații anuale.  

 ET zilnic –Șterge ET zilnic și scade totalul ET zilnic vechi din totalul ET lunar și anual.  

 ET lunar – Șterge totalul ET lunar. Nu afectează totalul ET anual.  

 ET anual – Șterge totalul ET anual.  
Pentru a șterge a variabilă meteo individuală:  
1. Selectează variabila meteo. Vezi „Selectarea variabilelor meteo”. 
2. Apăsați și eliberați 2nd, apoi mențineți apăsat CLEAR.  

Variabila selectată clipește. Mențineți tasta apăsată până când valoarea devine zero, sau în cazul barometrului, apare valoarea 
brută a barometrului. Ștergerea valorii barometrului șterge și setarea pentru altitudine.  

 

Ștergerea tuturor setărilor 
Această comandă șterge toate datele meteo maxime și minime, inclusiv maximele și minimele lunare și anuale, plus setările pentru 
alarmă.  
1. Verificați dacă busola afișează direcția vântului. Dacă este așa apăsați WIND pe consolă până când apare viteza vântului.  
2. Apăsați 2nd și apoi mențineți apăsat CLEAR timp de minim 6 secunde.  
3. Eliberați CLEAR atunci când în partea de jos a ecranului consolei apare mesajul SE ȘTERGE.  
 

Modul maxime și minime 
Stația meteo Vantage Pro2 înregistrează valori max/min pentru mai multe variabile meteo, folosind trei perioade de timp: zile, 
luni și ani. Cu excepția apei pluviale anuale, toate datele max/min sunt șterse automat la finalul perioadei de înregistrare.  
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De ex. valorile max. zilnice sunt șterse la miezul nopții, valorile max. lunare la miezul nopții în ziua de sfârșit a lunii, valorile max. 
anuale la miezul nopții în ultima zi a anului. Puteți introduce luna în care doriți să ștergeți valoarea acumulată pentru apa pluvială 
anuală. Apa pluvială anuală se șterge în prima zi a lunii selectate. Valoarea maximă pentru apa pluvială anuală se șterge folosind 
aceeași setare.  
 

Tabelul de mai jos include modurile max/min pentru toate variabilele meteo. 

Variabilă meteo Max Min Zi, oră, dată Lună An Informații suplimentare 

Temperatura exterioară Da Da Da Da Da  

Temperatura interioară Da Da Da Da Da*  

Umiditatea exterioară Da Da Da Da Da*  

Umiditatea interioară Da Da Da Da Da*  

Barometru Da Da Da Da Da*  

Index căldură Da  Da Da Da*  

Index THSW Da  Da Da Da* este nevoie de senzor radiații 

Wind chill  Da Da Da Da*  

Viteza vântului Da  Da Da Da include direcția 

Rată precipitații Da  Da Da Da  

Precipitații zilnice   Total Total Total  

Index UV Da  Da Da** Da* este nevoie de senzor UV 

Radiații solare Da  Da Da** Da* este nevoie de senzor radiații solare 

Punct de rouă Da Da Da Da Da*  

Evapotranspirație   Total Total Total este nevoie de senzor radiații solare 

Umiditate sol Da Da Da Da** Da* este nevoie de senzor umiditate sol 

Umiditate frunziș Da  Da Da Nu Da* este nevoie de senzor umiditate frunziș 

*Stochează numai maximul anual pentru anul curent.                             **Stochează numai maximul lunar pentru luna curentă.  
 

Vizualizare valori max/min 
1. Apăsați HI/LOW pentru a intra în modul max/min. Apar simbolurile ZIUA și MAXIMELE; pe ecranul consolei apar valorile 

maxime pentru toate câmpurile vizibile.  
2. Apăsați tastele + și – pentru a naviga prin Maxime zilnice, Minime zilnice, Maxime lunare, Minime lunare, Maxime anuale și 

Minime anuale. Apar simbolurile MAX sau MIN, precum și simbolurile ziua, luna și anul pentru a indica max/min selectate.  
3. Apăsați tastele < și > pentru a naviga printre ultimele 24 de valori. Dacă apăsați tasta < apar maximele pentru ziua anterioară. 

De fiecare dată când apăsați tasta < datele afișate se mută cu o zi în urmă. Cele 24 de puncte din câmpul diagrame reprezintă 
ultimele 24 zile, luni sau ani. Punctul aflat în extrema dreaptă este prezentul. Pe măsură ce vă mișcați înainte și înapoi punctul 
clipitor se schimbă pentru a indica valoarea afișată.  

4. Folosiți tastele consolei pentru a selecta o altă variabilă meteo. Pe ecran apare timpul pentru valorile maxime și minime ale 
variabilei selectate.  

5. Apăsați DONE pentru a ieși din modul max/min. Ecranul consolei afișează modul vremea actuală.  
 

Modul alarmă 
Vantage Pro2 dispune de peste 30 de alarme ce pot fi programate să se declanșeze atunci când o anumită valoare măsurată este 
mai mică sau mai mare decât valoarea setată. Cu excepția presiunii barometrice și a timpului toate alarmele se declanșează atunci 
când o valoare măsurată atinge valoarea de prag. De ex. dacă alarma pentru temperatura exterioară max. este setată la 65° F/18°C 
alarma se va declanșa atunci când temperatura ajunge la sau depășește 65° F/18°C.  
Atunci când sunt îndeplinite condițiile pentru declanșarea unei alarme se declanșează alarma sonoră, simbolul alarmă clipește în 
mod repetat, iar în partea de jos a ecranului pe banda crawl apare descrierea alarmei. Alarma se declanșează timp de max. 2 
minute dacă consola funcționează cu baterii, dar simbolul continuă să clipească, iar mesajul este afișat în continuare pe ecran 
până când utilizatorul șterge alarma sau nu mai sunt îndeplinite condițiile de alarmă. Dacă consola funcționează cu blocul de 
alimentare alarma va continua să sune atâta timp cât sunt îndeplinite condițiile de alarmă.  
Alarma sună din nou pentru fiecare tip de alarmă. Dacă ați activat mai multe alarme pe ecranul consolei apar la fiecare 4 sec. 
descrierea pentru fiecare alarmă activă, plus simbolul “+” 
Alarma pentru minime funcționează după același principiu. De exemplu, dacă valoarea de prag pentru wind chill este setată la 30 
°F, atunci condițiile de alarmă încep dacă wind chill scade sub 30°și vor continua până când wind chill ajunge la peste 30°.  
 

Patru alarme speciale  
ET (evapotranspirația) 
ET este actualizat o dată pe oră, la ora fixă. Dacă în cursul unei ore valoarea ET depășește pragul de alarmă, atunci alarma ET sună 
la sfârșitul acelei ore. Observația este valabilă pentru alarmele ET zilnice, lunare și anuale. Pentru a folosi această alarmă aveți 
nevoie de senzorul opțional pentru radiații solare. Vezi „Evapotranspirația”.  
 

Presiunea barometrică 
Vantage Pro2 permite setarea a două alarme pentru presiunea barometrică: alarmă pentru „creștere” și alarmă pentru „scădere”. 
Puteți selecta orice rată de modificare dintre valorile 0.00 și 0.25 inchi (6.35 mm) Hg, (8.5 mb, hPa) pro trei ore. Alarma sună dacă 
rata modificării (în orice direcție) depășește pragul setat. Această alarmă este actualizată la fiecare 15 minute.  



 

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

Timp 
Alarmă timp este de fapt o alarmă tip ceas. Sună timp de un minut la ora setată. Dacă folosiți modul 12h nu uitați să alegeți AM 
sau PM.  
 

Doza UV  
Alarma pentru doza UV sună dacă doza UV acumulată a depășit doza setată. Alarma UV nu se activează decât dacă doza UV inițială 
pentru ziua respectivă a fost resetată. După ce ați setat valoarea pentru doza UV de alarmă ștergeți doza UV acumulată. Vezi 
„Ștergerea variabilelor meteo”.  
 

Setarea alarmelor  
1. Apăsați ALARM pentru a intra în modul alarmă și a afișa sau seta valorile de prag pentru alarma maxim. Pe ecran apare valorile 

de prag pentru alarma maxim. Apar simbolurile ALARM și HIGHS.  
2. Apăsați tastele < și > pentru a selecta una dintre variabilele afișate pe ecran sau folosiți tastele consolei pentru a selecta orice 

variabilă meteo. Apăsați HI/LOW pentru a afișa și comuta între valorile de prag pentru alarmă max și min.  
3. Apăsați 2ND și apoi ALARM pentru a activa variabila meteo selectată curent.  
4. Apăsați tastele < și > pentru a selecta valori pentru prag. 
5. Apăsați tastele + și – pentru a modifica valorile. 
6. Apăsați DONE pentru a încheia setarea alarmei. 
7. Repetați pașii 3 – 6 pentru a modifica setarea alarmei. 
8. Apăsați DONE pentru a ieși din modul alarmă.  
 

Variabilă Alarme 

Tendință presiunea barometrică Atenționare furtună – folosește tendința pentru scădere 
Oprire furtună – folosește tendința pentru creștere 

Evapotranspirație Alarmă ET – folosește ET total pentru zi 

Umiditate, interior Maxim și minim 

Umiditate, exterior Maxim și minim 

Punct de rouă Maxim și minim 

Umiditate frunziș Maxim și minim 

Ploaie Alarmă inundații – folosește total precipitații ultimele 15 min. 
Alarmă ploaie 24 h – folosește total precipitații ultimele 24h 

Furtună Alarmă furtună – folosește total precipitații furtună 

Rată ploaie Maxim 

Umiditate sol Maxim și minim 

Radiații solare Maxim 

Temperatura interioară Maxim și minim 

Temperatura exterioară Maxim și minim 

Extra temperatură Maxim și minim 

Temperatură index căldură Maxim 

Temperatură index THSW Maxim 

Temperatura wind chill Minim 

Index radiații UV Maxim 

Radiații UV MED Maxim – folosește totalul curent dacă variabila a fost resetată 

Viteza vântului Maxim 

Ora și data Da – alarma sună timp de 1 minut  
 

Setarea timpului alarmei 
1. Apăsați ALARM pentru a intra în modul alarmă. Pe ecran apar simbolurile HIGH și ALARMS.  
2. Apăsați 2nd, apoi apăsați TIME, apăsați din nou 2ND și apăsați ALARM. Afișarea pentru oră începe să clipească. 
3. Apăsați tastele < și > pentru a selecta oră, minute sau AM/PM.  
4. Apăsați tastele + și – pentru a modifica valorile.  
5. Apăsați DONE pentru a ieși din modul alarmă.  
 

Ștergerea setărilor alarmă 
1. Apăsați ALARM pentru a intra în modul alarmă. Apar simbolurile ALARM și HIGHS.  
2. Selectați alarma pe care doriți să o ștergeți. 
3. Apăsați 2ND, apoi mențineți apăsată tasta CLEAR până ce se schimbă valorile în linii. Ați șters alarma. 
4. Apăsați DONE pentru a ieși din modul alarmă.  
 

Notă:  Pentru a șterge toate alarmele intrați în modul alarmă (apăsați și eliberați tasta ALARM), apoi mențineți apăsată tasta 
ALARM până când apar liniuțe în întreg câmpul.  

 

Setarea alarmei pe mut 
1. Apăsați DONE pentru a seta o alarmă pe mut atunci când sună.  
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Modul grafice (diagrame) 
Consola include și modul diagrame ce afișează peste 100 de grafice pentru diferite date meteo, toate fiind realizate fără ajutorul 
unui computer. 
 

Vizualizare diagrame 
Chiar dacă diagramele diferă pentru fiecare variabilă meteo toate sunt afișate în 
același fel.  
1. Selectați o variabilă pentru a realiza o diagramă. Nu sunt vizibile decât data, 

diagrama, simbolul diagramă și variabila selectată. Restul ecranului este gol.  
2. Apăsați GRAPH pentru a intra în modul diagrame. Valorile pentru fiecare din 

ultimele 24 de ore sunt afișate în diagramă, fiecare oră fiind reprezentată 
printr-un punct. Punctul din capătul din dreapta al diagramei este valoarea 
pentru ora curentă. Acest punct clipește.  

3. Apăsați tasta <; punctul al doilea din dreapta începe să clipească. Pe ecran 
apare noua valoare pentru punct. Afișarea timp indică ora vizualizată.  

4. Apăsați tastele < și > pentru a vedea valorile pentru variabilă pentru fiecare din ultimele 24 de ore.  
5. Apăsați tastele + și – pentru a modifica intervalul de timp al diagramei. 

Dacă apăsați tasta – diagrama se mută de la ultimele 24 de ore la ultimele 24 de zile. 
Fiecare punct reprezintă maximul înregistrat în acea zi. Pentru a vedea valorile 
minime înregistrate în ultimele 24 de zile apăsați HI/LOW. Apăsați tastele < și > 
pentru a comuta între zile.  
Dacă apăsați din nou tasta – diagrama afișează valorile maxime pentru ultimele 24 
de luni. Apăsați HI/LOW pentru a comuta între maxime și minime.  
Consola emite bipuri atunci când ajungeți la prima sau ultima valoare posibilă sau 
interval de timp disponibil pentru diagramă. Deoarece consola realizează diagrame 
numai pentru datele colectate de la stație, graficele pot afișa numai datele colectate 
din momentul instalării stației.  

Pentru vizualizare diagrame de la orice altă variabilă procedați astfel: 
1. Selectați variabila dorită. 
2. Apăsați GRAPH. 
3. Folosiți tastele < și > pentru a selecta diferite variabile. 
4. Apăsați tasta + pentru a crește perioada de timp. 
5. Apăsați tasta – pentru a micșora perioada de timp.  
6. Apăsați HI/LOW pentru a comuta între maxime și minime. 
7. Apăsați DONE pentru a ieși.  
 

Variabile meteo Grafice disponibile 

 Curent 1 min. 10 min. 15 min. Oră Zi Lună An 

Presiune barometrică C C   C H, L H, L  

ET T    T T T T 

Umiditate interioară C    C H, L H, L  

Umiditate exterioară C    C H, L H, L  

Punct de rouă C    C H, L H, L  

Umiditate frunze C    C H, L   

Ploaie  T   T T T T T 

Furtună         

Rată apă pluvială H H   H H H H 

Umiditate sol  C    C H, L   

Radiații solare  A    A H   

Temperatură interioară C    C H, L H, L  

Temperatură exterioară C    C H, L H, L H, L 

Temperatură index căldură C    C H H  

Index THSW C    C H H  

Temperatură wind chill L    L L L  

Index radiații UV A    A H C  

Radiații UV MED  T    T T   

Viteza vântului A  A  A, H H H H 

Direcția vitezei max. a vântului  Y     Y Y Y 

Direcția dominantă a vântului  A    A A A  
Legendă: *A= mediu, H = max., L = min., T = total, Y = da, C = indicație curentă la finele fiecărei perioade 
**Este nevoie de senzor radiații solare *****Este nevoie de senzor UV 
***Este nevoie de stație temperatură umiditate frunze & sol  
****Diagramă pentru ultimele 24 de furtuni și nu folosește același principiu ca și pentru restul variabilelor  
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Remedierea defecțiunilor și întreținerea 
 

Ghid de remediere a defecțiunilor Vantage Pro2 
Deși stația meteo Vantage Pro2 este concepută pentru funcționare cât mai fiabilă pot totuși să apară probleme. În acest sens vă 
oferim un ghid pentru soluționarea posibilelor probleme.  
 

Notă:  v. manualul de instalare ISS pentru informații suplimentare.  

 

 Problemă  Soluție 

Display Pe display apare numai 
mesajul „Recepție de la …” 

Indică repornirea consolei. Mențineți apăsată tasta DONE pentru a reveni la 
modul Vremea actuală. (verificați setarea pentru timp dacă s-a pierdut 
conexiunea cu alimentarea).  

Displayul nu afișează nimic. Consola nu este conectată la alimentare. Verificați blocul de alimentare și/sau 
înlocuiți bateriile.  

Pe display apar liniuțe în loc 
de date meteo 

 Unitatea ISS nu este pornită (stațiile cu cablu). Vezi manual ISS. 

 Senzorii nu transmit date (stații wireless). Vezi manual ISS (sau al altui 
transmițător) 

 Consola nu recepționează date (stații wireless). Vezi „Ghid de remediere 
defecțiuni de recepție”.  

 valoare măsurată depășește limitele indicate în tabelul cu date tehnice.  

 Numerele pentru calibrare pot face ca valorile măsurate să depășească 
limitele. Verificați valorile de calibrare și modificați-le dacă este nevoie.  

Pe display apare „Baterii 
descărcate consolă”. 

Înlocuiți bateriile C ale consolei.  

Pe display apare „Baterii 
descărcate Stn 1”. 

Indică faptul că bateriile din stația de transmisie (apare numărul ID) sunt 
descărcate și trebuie înlocuite.  

Consola este lentă sau nu 
funcționează la temperaturi 
joase. 

S-ar putea ca displayul și consola să nu funcționeze sub 0°C. Pentru aceasta 
instalați consola indoor sau folosiți un senzor de temperatură exterioară în 
locații cu temperatură scăzută.  

Pe display apar valori 
„ciudate” sau lipsesc valori. 

Se poate să vă fi sincronizat cu o altă stație meteo din apropiere. Modificați ID-
ul transmisiei și recepției.  

Displayul se blochează. Resetați consola prin decuplarea alimentării (bloc de alimentare și baterii), apoi 
recuplați alimentarea. Dacă se întâmplă des acest lucru în modul de funcționare 
cu bloc de alimentare conectați blocul de alimentare la un dispozitiv de protecție 
la supratensiune.  

Umiditate Umiditatea interioară pare 
să fie prea mare sau prea 
mică. 

Verificați dacă consola nu este instalată lângă un umidificator sau 
dezumidificator. Verificați valoarea de calibrare și modificați-o dacă este 
necesar, dacă umiditatea interioară este mică, iar temperatura exterioară prea 
mare – vezi „Temperatura interioară” în acest tabel. Verificați dacă iluminarea 
de fundal a consolei nu este activată.  

Viteza 
vântului 

Valoarea măsurată pentru 
viteza vântului pare să fie 
prea mare sau prea mică.  

Pentru valori prea mici demontați cupele anemometrului și verificați dacă nu 
există frecare. Verificați locația anemometrului. Este protejat de vânt? Vezi și 
manualul ISS.  

 Viteza măsurată pentru vânt 
este 0 tot timpul sau 
intermitent.  

S-ar putea să fie o problemă cu anemometrul. Testați anemometrul prin rotirea 
cupelor sale. Verificați câmpurile pentru comutator reed de pe ecranul 
diagnostic și cereți sfatul unui specialist.  

Punct de 
rouă 

Măsurătorile pentru punctul 
de rouă par să fie prea mari 
sau prea mici. 

Verificați valoarea de calibrare pentru temperatură. Punctul de rouă depinde de 
temperatură și umiditatea exterioară. Verificați aceste valori.  

Temperatura Măsurătorile pentru 
temperatura exterioară par 
să fie prea mari. 

Verificați dacă unitatea ISS nu este amplasată lângă o sursă de căldură mecanică 
sau radiantă. Verificați valoarea de calibrare și modificați-o dacă este nevoie. S-
ar putea să fie nevoie să relocați ISS și senzorul de temperatură. Vezi manualul 
ISS sau al altui transmițător.  

 Măsurătorile senzorului de 
temperatură interioară par 
să fie prea mari.  

Mutați consola pentru a nu mai fi în contact direct cu razele soarelui. Verificați 
dacă consola sau senzorul nu se află în contact cu un perete exterior care se 
încălzește în prezența soarelui sau dacă temperatura exterioară crește. Verificați 
dacă consola sau senzorul nu sunt amplasate aproape de un radiator sau altă 
sursă de căldură (becuri, aparate electrice). Verificați de asemenea și dacă 
iluminarea de fundal a consolei nu este activată. Verificați valoarea de calibrare 
și modificați-o dacă este nevoie. 
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 Temperatura exterioară 
pare să fie prea mică.  

Verificați valoarea de calibrare și modificați-o dacă este nevoie. S-ar putea ca 
apa de la aspersoare să atingă panoul de protecție la radiații al ISS. Mutați 
unitatea ISS. Vezi manualul ISS.  

 Măsurătorile senzorului de 
temperatură interioară par 
să fie prea mici.  

Verificați dacă consola sau senzorul de temperatură nu se află în contact cu un 
perete exterior care se răcește dacă temperatura exterioară scade. Verificați 
dacă consola sau senzorul nu sunt amplasate aproape de un sistem de ventilație 
pentru aerul condiționat. Verificați valoarea de calibrare și modificați-o dacă 
este nevoie. 

Direcția 
vântului 

Direcția pentru vânt nu 
apare.  

Model wireless – verificați recepția. Vezi Probleme de recepție.  
Model cu cablu – s-ar putea să fie vreun defect al cablului.  
Dacă aceste soluții nu remediază problema s-ar putea ca anemometrul să fie 
defect. Cereți sfatul unui specialist.  

 Direcția vântului indică 
permanent nord. 

De obicei o problemă a ISS, fie cu cablul transmițătorului, fie cu cablul 
anemometrului. Vezi manualul ISS.  

Chill Valorile măsurate pentru 
wind chill par a fi prea mari 
sau prea mici. 

Verificați valorile de calibrare pentru temperatură. Wind chill depinde de 
temperatură și viteza vântului. Verificați dacă aceste valori sunt corecte.  

Căldura Valorile pentru indexul chill 
par a fi prea mari sau prea 
mici. 

Verificați valorile de calibrare pentru temperatură. Indexul de căldură depinde 
de temperatură și umiditatea exterioară. Verificați dacă senzorii funcționează 
corect.  

Ploaie Nu apar măsurători Verificați dacă colierul cablului a fost demontat din interiorul pluviometrului. 
Vezi manual ISS. 

UV/Solar Măsurătorile au valori prea 
mari 

Cauza poate fi legată de norii cirrus.  

Timp Ore incorecte pentru 
răsăritul și apusul de soare. 

Verificați latitudinea, longitudinea, fusul orar și setările pentru ora de vară. Ora 
răsăritului și apusului de soare se calculează de către consolă folosind aceste 
valori.  

 

Ghid pentru detectarea problemelor de recepție 
Deși comunicarea radio pentru Vantage Pro2 a fost testată în mod extins, pot apărea totuși probleme de instalare. Obstacolele, în 
special obiectele metalice, pot diminua distanța de recepție a stației. Înainte de a instala definitiv sistemul ISS verificați dacă 
funcționează comunicarea dintre ISS și consolă în locul ales pentru montarea întregului sistem. 
Starea recepției consolei este afișată în colțul din dreapta jos al ecranului.  

 Simbolul X clipește de fiecare dată când consola recepționează un pachet de date.  

 Simbolul R apare atunci când consola încearcă să restabilească conexiunea pierdută. Consola încearcă acest lucru timp de 10 
minute înainte de a trece în modul L. Dacă timp de 10 minute nu a fost recepționat niciun pachet de date atunci pe ecranul 
consolei apar liniuțe în locul valorilor măsurate de senzori.  

 Simbolul L apare atunci când se pierde semnalul (iar consola este în modul sleep). Consola stă în acest mod timp de 15 minute, 
iar apoi revine la modul R. Pentru a forța consola să intre în modul R intrați și ieșiți din modul Setup.  

 

Verificarea recepției consolei 
Intrați în modul setări apăsând și menținând apăsată tasta DONE și apăsând simultan tasta -. Așteptați câteva minute până ce 
consola listează toate stațiile care transmit în raza de recepție. (Vezi „Ecran 1: Transmițători activi”). Dacă consola nu detectează 
transmițătorul dvs. verificați următoarele: 

 Ajustați antena consolei și a unității ISS; antena consolei trebuie să fie în câmpul vizual al antenei ISS.  

 Reduceți distanța dintre ISS și consolă. 

 Dacă consola este instalată imediat sub ISS, atunci antena trebuie să fie orizontală.  

 Încercați să creșteți distanța dintre ISS și consolă (distanță de cel puțin 10 picioare).  

 Modificați ID-ul transmițătorului (atât pe consolă, cât și pe ISS) folosind un alt număr decât 1.  
V. manualul de instalare al sistemului ISS pentru a afla cum pot fi detectate eventualele probleme cu transmisia.  
 

Modul diagnoză consolă 
Pe lângă colectarea datelor meteo, consola monitorizează permanent recepția radio a stației. Informațiile prezentate mai jos sunt 
foarte importante atunci când alegeți locul de instalare pentru consolă și ISS.  
Modul diagnostic al consolei este compus din două ecrane: Ecranul Diagnoză Statistică și Ecranul Diagnoză Recepție. Ecranul 
Diagnoză Statistică este valabil pentru ambele categorii de stații: wireless și cu cablu. Ecranul Diagnoză Recepție se aplică doar 
modelelor wireless și nu este disponibil pentru o stație meteo cu cablu.  
 

Notă:  Datele pentru transmisia radio folosite de ecranele diagnoză sunt șterse zilnic la miezul nopții. 

 
Comenzi ecran diagnoză 

 Mențineți apăsată tasta TEMP, apoi apăsați HUM pentru a afișa Ecranul Diagnoză Statistică.  

 Apăsați > și apoi CHILL pentru a comuta între Ecranele Diagnoză Statistică și Recepție.  
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 Simbolul grad (°) apare în colțul din dreapta al valorii 1 din ecranul diagnostic recepție (ecranul 2) pentru a indica ecranul afișat 
actual.  

 Apăsați DONE pentru a ieși din ecranele diagnoză.  
 
Ecran 1: Diagnoză Statistică 
Acest ecran afișează informații legate de felul în care sunt recepționate de către consolă datele transmise de stația meteo. 
Informațiile care apar în acest ecran includ: 

 
 

Notă:  Valorile marcate cu * sunt folosite de inginerii de la Davis în scopuri interne. Toate valorile marcate cu sunt similare 
pe ambele ecrane.  

 

1. Ora sau de câte ori comutatorul anemometrului a fost văzut închis. Comutatorul se închide o dată la fiecare rotație completă 
a cupelor anemometrului. Apăsați WIND pentru a comuta între cele două valori.  

2. Data sau de câte ori comutatorul anemometrului a fost văzut deschis. Apăsați WIND pentru a comuta între cele două valori.  
 

Notă:  Afișările pentru timp și dată pot fi comutate în ambele ecrane pentru diagnoză statistică și recepție.  
 

3. Numărul de pachete recepționate ce conțin erori „“Cyclical Redundancy Check” (CRC)”. Sistemul realizează un test CRC 
pentru pachetele de date. Fiecare pachet de date care nu trece acest test este considerat cu erori și eliminat.  

4. Numărul total de pachete de date incorecte, inclusiv pachete lipsă și erori CRC. Pachetele lipsă sunt descrise astfel: consola 
așteaptă un pachet de date, dar nu-l recunoaște drept pachet de date.  

5. Procentul de pachete de date recepționate corect.  
6. Numărul total de pachete de date recepționate.  
7. De câte ori consola s-a resincronizat cu transmițătorul. Consola va încerca să se resincronizeze cu stația după 20 de pachete 

de date cu erori.  
8. Numărul maxim de pachete de date consecutiv nerecepționate, fără resincronizare.  
9. Numărul actual de pachete de date nerecepționate. Numărul crește dacă consola este sincronizată, dar pachetul de date 

este cu erori. Valoarea este resetată la zero atunci când este recepționat cu pachet de date.  
10. Numărul cel mai mare de pachete de date consecutiv recepționate.  
11. Numărul actual de pachete de date consecutiv recepționate. 
12. Diagramă cu procentul zilnic de pachete de date recepționate în ultimele 24 de zile.  
13. Nivelul zgomot de fond. Acesta reprezintă nivelul de zgomot recepționat de consolă atunci când se află în procesul de recepție 

al unui semnal de la stație. Domeniul afișat se întinde de la 5 la 60. Dacă nivelul de zgomot este mare mutați consola mai 
aproape de stație pentru a obține un semnal mai puternic. Nivelul redus de zgomot de fundal nu garantează însă recepția de 
calitate. Puterea semnalului între stație și consolă trebuie să fie mai mare decât nivelul zgomotului de fond, astfel încât 
consola să poată recepționa semnalul. Dacă apar probleme de recepție în timp ce se afișează un nivel redus pentru zgomotul 
de fond, verificați dacă consola se află în interiorul razei de acțiune a stației.  
Dacă consola recepționează toate semnalele de la stație, atunci valoarea afișată pentru nivelul de zgomot de fond este ultima 
măsurătoare realizată înainte de încheierea recepției.  

14. Tensiunea actuală a bateriei consolei. Ignorați această valoare dacă folosiți blocul de alimentare de la rețea.  
15. ID repeater care comunică actualmente cu consola. Dacă folosiți un repeater sau un grup de repeatere pentru a transmite 

informațiile de la stație la consolă, atunci ID-ul repeater afișat este pentru repeaterul alocat consolei pentru recepție. Dacă 
consola nu recepționează un repeater, atunci această secțiune rămâne goală. Pentru mai multe informații privind folosirea 
repeaterelor vezi pagina web Davis Instruments, secțiunea Suport.  

 

Notă: ID-ul repeater nu apare în banda cu text crawl pentru versiunile firmware dinainte de mai 2005 sau versiunea 1.6. Dacă 
doriți comunicare între consolă și repeatere actualizați versiunea firmware a consolei.  

 

16. Starea recepției consolei. Vezi „Ghid de remediere probleme de recepție” pentru mai multe informații privind starea 
recepției.  
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Ecran 2: Diagnoză recepție 
Acest ecran afișează informații legate de recepția wireless a consolei. Pentru a vedea acest ecran din ecranul diagnoză statistică 
apăsați 2ND și apoi CHILL. Simbolul grad afișat în colțul din stânga sus lângă valoarea 1 indică că acum este afișat ecranul diagnoză 
recepție.  
Pe acest ecran apar următoarele informații: 

 
1. O valoare formată din 8 biți pentru următoarea recepție.  
2. Eroarea de frecvență radio pentru ultimul pachet de date recepționat corect. În mod normal această valoare este +1, -1 sau 

0. Această valoare afectează valoarea #5 de pe pagina următoare. 
3. Procentul de pachete de date corect recepționate.  
4. Puterea semnalului pentru ultimul pachet recepționat. Valorile afișate în acest câmp ar trebui să se înscrie în general între 

20 și 60. Dacă un pachet de date nu este recepționat cu succes atunci în câmpul pentru puterea semnalului apar liniuțe (- - 
-).  

5. Factor de corecție frecvență. Indică setarea pentru frecvență automată.  
6. Index frecvență pentru următorul pachet de recepționat.  
7. Numărul actual pentru pachetele de date consecutive cu erori.  
8. De câte ori Phase Lock Loop nu s-a blocat.  
9. Numărul actual de pachete de date consecutive recepționate corect.  
 
Versiuni firmware consolă 
În anumite situații problema poate fi legată de versiunea firmware a consolei care nu suportă funcția pe care doriți să o activați. 
Folosiți această comandă pentru a determina nivelul de actualizare al versiunii firmware. Vezi versiunile firmware pentru consola 
Vantage Pro2 și secțiunea suport pentru software Weather.  
Mențineți apăsată tasta DONE, apoi apăsați simultan + pentru afișarea versiunii firmware a consolei la baza ecranului, pe banda 
cu text crawl.  
 

Întreținerea consolei 
Înlocuirea bateriilor 
Folosiți această procedură pentru a înlocui bateriile consolei fără a pierde datele meteo stocate sau setările pentru consolă.  
1. Conectați blocul de alimentare, iar dacă nu există bloc de alimentare intrați în modul Setup prin apăsarea tastei DONE și apoi 

a tastei -.  

Notă:  Dacă nu puteți conecta blocul de alimentare și intrați în modul Setări asigurați-vă că stația nu stochează date în memorie 
atunci când alimentarea este întreruptă pentru a evita pierderea datelor.  

2. Scoateți capacul compartimentului baterii de pe spatele consolei apăsând cele două încuietori de pe capac.  
3. Amplasați consola cu fața în jos pe o suprafață plată și solidă.  
4. Introduceți un deget între baterii și apoi apăsați în jos bateria din mijloc spre bateria “ascunsă”. Acest lucru va detensiona 

prima baterie și vă va permite să o scoateți afară.  
5. Scoateți bateriile vechi și instalați baterii noi. 
6. Reașezați capacul bateriilor și decuplați blocul de alimentare (dacă doriți acest lucru).  
7. Setați ora și data dacă alimentarea a fost întreruptă.  

 

Anexa A: Termeni meteo 
 

Citiți această anexă pentru a afla mai multe despre variabilele meteo măsurate, afișate și stocate de stația Vantage Pro2. Anumite 
variabile meteo au nevoie de senzori opționali. Vezi „Senzori & stații emițătoare opționale”.  
 

Vânt 
Anemometrul măsoară viteza și direcția vântului și face parte din unitatea de senzori externi (ISS). Consola calculează o viteză 
medie a vântului pentru 10 min., precum și direcția dominantă a vântului pentru 10 min. Viteza medie a vântului pentru 10 min. 
este afișată în banda cu text crawl, dacă variabila meteo vânt a fost selectată pe consolă. Ultimele șase valori pentru direcția 
dominantă a vântului în 10 min. sunt incluse în afișarea rozei vânturilor.  
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Temperatura 
ISS adăpostește senzorul pentru temperatura exterioară într-o cavitate aerisită și ecranată pentru minimalizarea erorilor de 
măsurare a temperaturii din cauza radiațiilor solare. Consola conține senzorul pentru temperatura interioară. Pentru stațiile 
wireless aveți la dispoziție senzori suplimentari de temperatură, ce pot realiza măsurători în maxim 8 locații.  
  

Temperatura aparentă 
Vantage Pro2 măsoară trei valori pentru temperatura aparentă: wind chill, index căldură și index 
temperatură/umiditate/soare/vânt (THSW). Temperaturile aparente folosesc date meteo adiționale pentru a calcula felul în care 
corpul uman percepe temperatura în condițiile date.  
 

Wind chill 
Acest factor ia în calcul modul în care viteza vântului afectează percepția subiectivă a temperaturii aerului. Corpul uman încălzește 
moleculele de aer din jurul său prin transferul de căldură prin piele. Dacă aerul nu se mișcă atunci acest strat izolator de molecule 
de aer calde rămâne în jurul corpului și oferă protecție față de moleculele reci de aer. Vântul însă spulberă acest strat izolator de 
aer. Cu cât vântul bate mai tare, cu atât mai repede este eliminat acest strat izolator și cu atât mai rece devine percepția subiectivă. 
La temperaturi mari vântul are efectul de încălzire.  

Notă:  Wind chill nu poate fi calculat atunci când temperatura aerului este egală sau peste valoarea de 93° F (-34° C). 
 

Index căldură 
Indexul căldură folosește temperatura și umiditatea relativă pentru a determina cât de “fierbinte” este perceput aerul. Dacă 
umiditatea este mică, atunci temperatura aparentă va fi mai mică decât temperatura aerului căci transpirația se evaporă rapid 
pentru a răci corpul. Dar dacă umiditatea este mare (adică aerul este mai saturat cu vapori de apă), atunci temperatura aparentă 
pare a fi mai mare decât temperatura reală a aerului, căci transpirația se evaporă mai lent.  

Notă: Indexul căldură și temperatura aerului sunt egale la valori mai mici sau egale cu 0° F (-18° C). 
 

Index temperatură/umiditate/soare/vânt (THSW) 
Indexul THSW folosește valorile de temperatură și umiditate la fel ca și indexul căldură, dar include și efectul de încălzire al razelor 
de soare și efectul de răcire al vântului (la fel ca și la wind chill) pentru a calcula temperatura aparentă percepută afară, în prezența 
soarelui. Indexul THSW are nevoie de un senzor pentru radiații solare.  

 

Umiditatea 
Umiditatea se referă la cantitatea de vapori de apă din aer. Dar cantitatea totală de vapori de apă pe care o poate include aerul 
depinde de temperatura aerului și de presiunea atmosferică. Umiditatea relativă ține cont de acești factori și indică procentual 
cantitatea de vapori de apă din aer. De aceea, umiditatea relativă nu măsoară cantitatea de vapori de apă din aer, ci raportul 
dintre cantitatea de vapori de apă din aer și capacitatea aerului de a menține apa. Noțiunea umiditate folosită în manual și pe 
ecranul consolei se referă la umiditatea relativă.  
Umiditatea relativă se modifică odată cu temperatura, presiunea și conținutul de vapori de apă. Dacă o zonă din atmosferă cu o 
capacitate de 10 g pentru vaporii de apă include 4 g vapori de apă, înseamnă că umiditatea relativă este 40%. Dacă adăugăm încă 
2 g și ajungem la o valoare totală de 6 g vapori de apă, atunci umiditatea relativă devine 60%. Dacă aceeași zonă din atmosferă 
este încălzită și ajunge la o capacitate de 20 g pentru vaporii de apă umiditatea relativă scade la 30%, chiar dacă cantitatea de 
vapori de apă nu s-a modificat.  
Umiditatea relativă este un factor important în determinarea evaporării apei de pe suprafețe umede și plante, căci aerul cald cu 
umiditate redusă are o capacitate mare de absorbție a vaporilor de apă.  

 

Punctul de rouă 
Punctul de rouă este temperatura la care aerul trebuie răcit pentru a apărea saturația (umiditate relativă 100%), cu condiția să nu 
existe modificări ale procentului de vapori de apă. Punctul de rouă este o valoare măsurată importantă în predicția apariției rouăi, 
înghețului și ceții. Dacă temperatura și punctul de rouă sunt apropiate după-amiaza târziu când aerul începe să se răcească, 
înseamnă că există șanse de ceață în timpul nopții. Punctul de rouă este și un bun indicator pentru procentul de vapori de apă din 
aer, spre deosebire de umiditatea relativă care ia în calcul temperatura aerului. Punctul de rouă maxim indică procentul maxim 
de vapori de apă; punctul de rouă minim indică procentul minim de vapori de apă. Punctul maxim de rouă indică și șanse mari de 
ploaie, furtuni puternice și tornade. 
Punctul de rouă poate fi folosit pentru a prognoza temperatura minimă pe durata nopții. Dacă nu apar modificări de fronturi 
meteorologice, iar după-amiaza umiditatea relativă este mai mare sau egală cu 50%, punctul de rouă al după-amiezii vă oferă o 
idee despre temperatura minimă probabilă pe timpul nopții având în vedere că aerul nu poate fi mai rece decât punctul de rouă. 
Punctul de rouă este egal cu temperatura aerului dacă umiditatea este 100%.  

 

Ploaie  
Vantage Pro2 are încorporat în ISS un colector basculant de apă pluvială care măsoară 0,01’’ pentru fiecare basculare. Există 
posibilitatea de a instala un adaptor metric care măsoară 0,2 mm pentru fiecare basculare. Stația înregistrează datele pluviale în 
aceleași unități ca și cele folosite la măsurători și convertește totalurile înregistrate în unitățile selectate pentru afișare (inchi sau 
mm). Convertirea la momentul afișării împiedică erorile de rotunjire de-a lungul timpului.  
Există patru variabile care indică totalurile pentru apa pluvială: rată ploaie, apă pluvială zilnică, apă pluvială lunară, apă pluvială 
anuală. Calculele pentru rata ploii se bazează pe intervalul de timp între basculările colectorului pluvial; o basculare presupune o 
creștere a cantității de apă pluvială cu 0,01’’ sau 0,2 mm.  
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Presiunea barometrică 
Greutatea aerului care formează atmosfera exercită o presiune asupra suprafeței Pământului care poartă denumirea de presiune 
atmosferică. În general presiunea atmosferică este cu atât mai mare cu cât este mai mult aer deasupra unei suprafețe. Acest lucru 
înseamnă că presiunea atmosferică se modifică odată cu altitudinea. De exemplu, presiunea atmosferică este mai mare la nivelul 
mării decât în vârful muntelui. Pentru a compensa această diferență și a simplifica comparațiile dintre locații cu diferite altitudini, 
presiunea atmosferică este ajustată la valoarea echivalentă la nivelul mării. Valoarea ajustată poartă denumirea de presiune 
barometrică. În realitate Vantage Pro2 măsoară presiunea atmosferică. Dacă introduceți altitudinea localității dvs. în modul setări 
(Setup,) atunci Vantage Pro2 stochează valoarea offset necesară pentru a converti presiunea atmosferică în presiune barometrică.  
Presiunea barometrică se schimbă și în funcție de starea vremii, motiv pentru care presiunea barometrică este un indicator foarte 
important și util în prognoza meteo. Zonele de presiune mare sunt în general asociate cu vreme bună, iar zonele cu presiune mică 
sunt asociate cu furtuni. Dar dacă ne referim strict la prognoza meteo, atunci valoarea presiunii barometrice absolute este în 
general mai puțin importantă decât schimbările de presiune barometrică. De obicei, creșterea presiunii indică îmbunătățirea 
condițiilor meteo, iar scăderea presiunii deteriorarea condițiilor meteo.  

 

Radiații solare 
Ceea ce poartă denumirea de „radiații solare curente” reprezintă radiațiile solare globale și măsoară intensitatea radiațiilor solare 
ce ating o suprafață orizontală. Aceste radiații includ radiațiile directe de la soare și radiațiile reflectate de cer. Valoarea măsurată 
pentru radiațiile solare indică cantitatea de radiații solare ce intră în contact cu senzorul radiații solare într-un anumit moment și 
este exprimată în W/m². Măsurarea radiațiilor solare presupune un senzor pentru radiații solare.  

 

Radiații ultraviolete (UV) 
Energia provenită de la Soare ajunge pe Pământ sub formă de raze vizibile, raze infraroșu și raze ultraviolete (UV). Expunerea la 
radiații UV poate cauza numeroase probleme de sănătate, precum arsuri ale pielii, cancer de piele, îmbătrânirea pielii, cataracte 
și inhibarea sistemului imunitar. Vantage Pro2 analizează nivelele în schimbare ale radiațiilor UV și vă informează referitor la 
situațiile în care expunerea la soare este periculoasă. Măsurarea radiațiilor UV presupune un senzor pentru radiații solare. Vantage 
Pro2 afișează valorile măsurate UV pe două scări: MED și index UV.  
 

Notă:  Măsurătorile UV realizate de stație nu țin cont de radiațiile UV reflectate de zăpadă, nisip sau apă, care pot crește 
semnificativ gradul de expunere. De asemenea, ele nu iau în calcul pericolul expunerii prelungite la radiații UV. 
Măsurătorile nu sugerează faptul că există un anumit grad de expunere care ar fi sigur. Nu folosiți Vantage Pro2 pentru a 
determina cantitatea de radiații UV la care să vă expuneți. Dovezile științifice sugerează faptul că este bine să evitați 
expunerea la radiații UV și că până și o doză mică de radiații UV poate fi periculoasă.  
 

UV MED 
MED (Minimum Erythemal Dose) reprezintă cantitatea de expunere la radiații solare necesară pentru a induce înroșirea 
perceptibilă a pielii într-o perioadă de timp de 24 de ore de la expunerea la soare. Cu alte cuvinte, expunerea la 1 MED va duce la 
înroșirea pielii. Deoarece rata de înroșire depinde de tipul de piele, 1 MED pentru o persoană cu pielea închisă la culoare este 
diferită de 1 MED pentru o persoană cu pielea foarte deschisă la culoare.  
Agențiile pentru Protecția Mediului din SUA (EPA) și Canada au elaborat categorii pentru diverse tipuri de piele prin corelarea 
caracteristicilor pielii cu ratele de înroșire a pielii.  
 

Tabel A-1: FENOTIPURI PIELE EPA 

Fenotip piele Culoare piele Istoric bronzare & arsuri solare 

1 - Nu se bronzează niciodată, se arde 
mereu 

Palid sau de culoarea laptelui; alabastru Roșeață de la arsuri; inflamare dureroasă a 
pielii, pielea se cojește 

2 – Uneori se bronzează, se obicei se 
arde 

Maro deschis, uneori pistrui De obicei se arde, colorare în roz sau roșu; 
în timp poate dezvolta culoarea maro 
tipică bronzului 

3 – De obicei se bronzează, uneori se 
arde 

Bronz ușor, maro sau măsliniu, 
pigmentat vizibil 

Rareori se arde, răspuns moderat la 
bronzare 

4 – Se bronzează întotdeauna, rareori 
se arde 

Maro, maro închis, negru Rareori se arde, răspuns foarte rapid la 
bronzare  

 
Tabel A-2: TIPURI DE PIELE ȘI REACȚIA LA SOARE – AGENȚIA PROTECȚIA MEDIULUI CANADA  

Tip de piele Culoare piele Istoric bronzare & arsuri solare 

 Alb  Întotdeauna se arde rapid, nu se bronzează 
niciodată 

 Alb Întotdeauna se arde rapid, se bronzează 
minim 

 Maro deschis Se arde moderat, se bronzează gradual 

 Maro mediu Se arde minim, se bronzează bine 

 Maro închis Se arde rareori, se bronzează profund 

 Negru Nu se arde niciodată, pigmentare intensă  



 

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

a. Realizat de T.B. Fitzpatrick de la Facultatea de Medicină Harvard. Pentru mai multe detalii privind Tipurile de piele Fitzpatrick 
vezi: Fitzpatrick TB Editorial: Validitatea și caracterul practic al fenotipurilor de piele I – VI. Arch Dermatol 1988; 124:869-871 

 

 
Doza UV și arsurile solare – Folosiți această diagramă pentru a estima doza MED care duce la arsuri solare. O persoană cu piele de 
tipul II poate alege 0,75 MED pentru maximul pe o zi; în contrast, o persoană cu piele de tipul V poate considera 2,5 MED drept o 
doză considerabilă pentru o zi. NOTĂ: Vantage Pro2 folosește tipul de piele II Fitzpatrick.  

 
Index UV 
Vantage Pro2 poate afișa și indexul UV, o măsurătoare a intensității definită prima dată de către Agenția de Protecția Mediului din 
Canada și adoptată apoi de Organizația Mondială a Meteorologiei. Indexul UV alocă un număr între 0 și 16 la intensitatea UV 
actuală. EPA SUA categorizează valorile indexului așa după cum se vede în tabelul A-3. Cu cât numărul este mai mic, cu atât mai 
redus este pericolul de arsuri. Valoarea indexului publicată de Serviciul Național de Meteorologie din SUA reprezintă o prognoză 
pentru intensitatea UV la prânz pentru ziua următoare. Valorile indexului afișate de Vantage Pro2 reprezintă măsurători în timp 
real.  
 

Tabel A-3: Index UV 

Valori index Categorie expunere 

0 – 2 Mică 

3 – 5 Moderată 

6 – 7 Mare 

8 – 10 Foarte mare 

11+ Extremă 
 

Evapotranspirație (ET) 
Evapotranspirația (ET) măsoară cantitatea de vapori de apă ce revine în aer pentru o anumită suprafață. Evapotranspirația 
combină cantitatea de vapori de apă returnată prin evaporare (de pe suprafețele umede) cu cantitatea de vapori de apă returnată 
prin transpirație (eliberarea umidității de către plante). ET este opusul cantității de apă pluvială și se măsoară în aceeași unitate 
(inchi, milimetri). 
Vantage Pro2 folosește temperatura aerului, umiditatea relativă, presiunea barometrică, viteza medie a vântului și radiațiile solare 
pentru a estima ET, care este calculat o dată pe oră la ora exactă. Pentru a măsura ET este nevoie de un senzor pentru radiații 
solare.  

 

Umiditate frunze 
Umiditatea frunze (vezi „Senzori & stații transmițătoare opționale”) indică dacă suprafața frunzișului din aria respectivă este uscată 
sau umedă prin determinarea umidității suprafeței senzorului. Măsurătorile pentru umiditatea frunzelor se întind de la 0 (uscat) 
la 15. Măsurătorile pentru umiditatea frunzelor au nevoie de o stație opțională umiditate sol & frunze/temperatură și sunt valabile 
numai pentru stațiile Vantage Pro2 wireless.  

 

Umiditate sol 
Așa după cum sugerează și numele umiditatea solului măsoară conținutul de umiditate din sol. Măsurătorile se realizează pe o 
scară de la 0 la 200 centibari și vă ajută să alegeți momentul pentru irigarea culturilor. Senzorul pentru umiditatea solului măsoară 
vidul creat în sol de lipsa de umiditate. O umiditate mare a solului indică sol mai uscat, o valoare mai mică pentru umiditatea 
solului indică sol mai umed. Această măsurătoare are nevoie de o stație opțională pentru umiditate frunze& sol/temperatură sau 
stație umiditate sol și este disponibilă numai pentru stațiile Vantage Pro2 wireless.  

 

Ora 
Consola are integrate un ceas și un calendar pentru a ține evidența timpului și a datei. Consola setează automat ora de vară și anii 
bisecți în majoritatea regiunilor din America de Nord și Europa (ora și data pot fi setate și manual în restul regiunilor), dacă ați 
introdus valorile corecte în modul Setup pentru an, latitudine și longitudine și ora de vară.  
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Anexa B: Date tehnice 
 

Pentru date tehnice complete ale stației meteo Vantage Pro2 vizitați pagina noastră web: www.davisnet.com.  
 

Date tehnice consolă 
Temperatură de funcționare: +32° - +140°F (0° - +60°C) 
Temperatură de depozitare: +14° - +158°F (-10° - +70°C) 
Consum de curent: wireless: 0.9 mA media, 30 mA vârf (se adaugă 120 mA pentru lămpile displayului, 0,125 mA 

pentru fiecare transmițător opțional recepționat de consolă) la 4-6 VDC 
cu cablu: 10 mA (media), 15 mA (vârf) (+80 mA pentru displayul iluminat) la 4 – 6 V/DC 

Bloc de alimentare:  5 VDC, 300 mA, regularizat 
Baterie backup:   3 celule C 
Durată de viață baterie (fără AC): wireless: max. 9 luni (cu cablu: cca. 1 lună) 
Conectori:   RJ-11 modular  
Material carcasă:   plastic ABS rezistent UV 
Tip display consolă:  LCD 
Iluminare display:  leduri 
Dimensiuni:    
Consola (cu antenă):  10.625" x 6.125" x 1.625" (270 mm x 156 mm x 41 mm) 
Consola (fără antenă):  9.625" x 6.125" x 1.625" (244 mm x 156 mm x 41 mm) 
Display:    5.94" x 3.375" (151 mm x 86 mm) 
Greutate (cu baterii):  1.88 lbs. (0,85 kg) 
 

Date tehnice comunicarea wireless 
Frecvență transmițător/receptor:  
Modele SUA   902 - 928 MHz FHSS 
Restul modelelor   868.0 - 868.6 MHz FHSS 
Coduri ID valabile:  8 
Putere de ieșire: 902 - 928 MHz FHSS: certificat FCC putere mică, mai puțin de 8 mW, nu este nevoie de licență; 

868.0 -868.6 MHz: conform CE, mai puțin de 8 mW, nu este nevoie de licență  
Rază de acțiune 
Linie de vizibilitate:  max. 1000 picioare (300 m) 
Prin pereți:   200 – 400 picioare (75 – 120 m) 
 

Date tehnice display consolă 
Date istorice: ultimele 24 de valori listate (dacă nu este setat altceva), toate datele pot fi șterse și toate valorile totale pot fi 

resetate 
Date zilnice: includ ora primei apariții a valorilor maxime și minime; perioada începe/se termină la 12:00 AM 
Date lunare: perioada începe/se termină la 12:00 AM în prima zi a fiecărei luni 
Date anuale: perioada începe/se termină la 12:00 AM la 1 ian. (dacă nu este setat altceva) 
Date actuale: datele actuale apar în coloana din dreapta extrem în zona grafică a displayului și reprezintă ultima valoare din 

ultima perioadă a diagramei; valorile totale pot fi setate sau resetate 
Interval de timp diagramă: 1 min, 10 min, 15 min, 1 oră, 1 zi, 1 lună, 1 an (selectabile de către utilizator, 
disponibilitatea depinde de variabila selectată)  

Domeniu timp diagramă: 24 intervale + interval actual (vezi intervale grafic pentru a determina domeniul de 
timp) 

Domeniu variabil diagramă (scală verticală): automat (variază în funcție de intervalul de date), valorile maxime și minime în 
interval apar în banda cu text crawl  

Indicații alarmă: alarmele sună 2 min. (cu excepția alarmei tip ceas care sună 1 minut) dacă 
funcționarea se face cu baterii; mesajele alarmă sunt afișate în banda cu text crawl 
atâta vreme cât valorile de prag sunt atinse sau depășite; alarmele pot fi setate pe 
mut (nu pot fi șterse) apăsând DONE.  

Interval transmisie: variază în funcție de codul ID al transmițătorului de la 2,25 sec. (ID1=cel mai scurt) la 
3 sec. (ID8=cel mai lung) 

Interval actualizare date:   variază în funcție de senzor – vezi datele tehnice pentru senzor individual  
Prognoza meteo 
Variabile utilizate: valori măsurate și tendință barometrică, viteză și direcție vânt, cantitate de apă 

pluvială, temperatură, umiditate, latitudine și longitudine, anotimp 
Interval actualizare:   1 oră 
Format afișare: simboluri sus în centru pe display, informații detaliate pe banda cu text crawl de la 

bază 
Variabile prognozate: starea cerului, precipitații, modificări de temperatură, modificări de viteză și direcția 

vântului 

http://www.davisnet.com/
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Date meteo  
Notă:  Aceste date includ senzori opționali care pot să nu fie instalați în stația Vantage Pro2.  
 

Variabilă Senzori necesari Rezoluție Domeniu Precizie nominală 

Presiune barometrică*  
 
 
 

Inclus în consolă 

0.01'' Hg; 0.1 mm; 
0.1 hPa; 0.1 mb 

16'' la 32.5'' Hg 
410 la 820 mm 
540 la 1100 hPa 

540 la 1100 mb** 

0.03'' Hg 
0.8 mm Hg 

1.0 hPa 
1.0 mb 

Tendință barometrică 
(3 ore) 

Change Rates 
Rapidly: >=.06'' Hg 

1.5 mm Hg 
2 hPa, 2 mb; 

Slowly:>=02'' Hg 
0.5 mm Hg 

0.7 hPa, 0.7 mb 

5 Arrow Positions: 
Rising Rapidly 
Rising Slowly 

Steady 
Falling Slowly 
Falling Rapidly 

 

Evapotranspirație (ET) ISS sau stație 
temperatură/umiditate 
& senzor radiații solare 

0.01''; 0.1 mm Zilnic la 32.67”; 
832.1 mm 

lunar & anual 
la 199.99”; 
1999.9 mm 

greater of 5% or 
0.01''; 0.25 mm 

Umiditate interioară inclus în consolă 1% 1 la 100% 3% RH; 
4% above 90% 

Umiditate exterioară ISS sau stație 
temperatură/umiditate 

1% 1 la 100% 3% RH; 
4% above 90% 

Extra umiditate ISS sau stație 
temperatură/umiditate 

1% 1 la 100% 3% RH; 
4% above 90% 

Punct de rouă 
(general) 

ISS sau stație 
temperatură/umiditate 

1 °F; 1 °C -105 la +130 °F; 
-76 la +54 °C 

3 °F; 1.5 °C 

Umiditate frunze stație frunze & sol 1 0 la 15 0.5 

Umiditate sol stație frunze & sol sau 
stație umiditate sol 

1 cb 0 la 200 cb  

Precipitații zilnice & 
furtună 

 
 
 

colector de ploaie 

0.01''; 0.2 mm La 99.99''; 
999.8 mm 

greater of 4% or 
1 tip, 

Precipitații lunare & 
anuale 

0.01''; 0.2 mm 
(1mm at totals over 

2000 mm) 

la 199.99''; 
6553 mm 

greater of 4% or 
1 tip, 

Rată precipitații 0.01”; 0.1 mm la 96''/hr.; 
2438 mm/hr. 

greater of 5% or 
0.04”/hr.; 1 mm/hr. 

Radiații solare Senzor solar 1 W/m2 0 la 1800 W/m2 5% of full scale 

Temperatura 
interioară 

inclus în consolă 0.1 °F; 0.1 °C +32 la +140 °F; 
0 la +60 °C 

1 °F; 0.5 °C 

Temperatura 
exterioară 

ISS, stație temperatură 
sau stație 

temperatură/umiditate 

0.1 °F; 0.1 °C -40 la +150 °F; 
-40 la +65 °C 

1 °F; 0.5 °C 

Extra temperatură ISS, stație temperatură 
stație umiditate stație 

frunze sol sau stație sol 

1 °F; 1 °C -40 la +150 °F; 
-40 la +65 °C 

1 °F; 0.5 °C 

Index căldură ISS sau stație 
temperatură/umiditate 

1 °F; 1 °C -40 la +165°F; 
-40 la +74 °C 

3 °F (1.5 °C) 

Index temp-umid-
soare-vânt 

ISS & radiații solare 1 °F; 1 °C -40 la +165°F; 
-40 la +74 °C 

4 °F (2 °C) 

Ora 
inclus în consolă 

1 min 24 ore 8 sec./lună 

Data 1 zi lună/zi 8 sec./lună 

Index UV 

radiații UV 

0.1 Index 0 la 16 5% of full scale 

Doză UV 0.1 MED < 20, 
1 MED > 20 

0 la 199 MEDs 5% 

Direcție vânt  
anemometru 

1° 0 la 360° 3% 

Roza busolei 22.5° 16 compass pts 0.3 compass pt 

Viteză vânt 1 mph; 1 kt; 0.4 m/ 
s; 1 km/h 

2 la 200 mph; 
2 la 173 kts 

3 la 322 km/h, 
1 la 809m/s 

greater of 
2 mph/kts; 

1 m/s; 3 km/h 
or 5% 
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Wind chill ISS 1 °F; 1 °C -110 la +135 °F 
-79 la +57 °C 

2 °F;1 °C 

 

*Valorile pentru presiunea barometrică sunt standardizate la nivelul mării. Interval altitudine: : -999’ până la +15,000’; -600 până 
la +4660 m. Notă: ecranul consolei nu afișează valori de altitudine mai mici de -999’ dacă unitatea de măsură folosită pentru 
altitudine este picioare. Pentru altitudini sub -999’ folosiți metri.  
** Aceasta reprezintă valoarea redusă după standardizarea la nivelul mării. 
***Precizia temperaturii exterioare depinde de senzorul de temperatură, iar nu de combinația senzor – panou de protecție la 
radiații. Eroarea pentru panoul de protecție cauzată de radiațiile solare: +4 °F (2 °C) la amiază; pentru panourile de protecție cu 
ventilator: +0,6 °F (0.3 °C) la amiază (iradiere = 1040 W/m2, viteză medie a vântului mai mică sau egală cu 2 mph (1 m/s). Referință: 
panou protecție radiații  M Young model 43408 cu ventilator 
 
 

Anexa C: Configurarea repeater-ului wireless 
 

Pentru a crește raza de transmisie wireless sau pentru a optimiza calitatea transmisiei de date dintre stația ISS și consolă puteți 
adăuga la sistem repeaterele wireless Vantage Pro2 (#7626, #7627) sau repeaterele wireless long-range (#7653, #7654). Un 
repeater recepționează informațiile transmise de o stație Vantage Pro2, pe care le retransmite spre consolă. În funcție de distanța 
pentru transmisia datelor puteți folosi unul sau mai multe repeatere pentru a colecta și retransmite datele meteo. 
Toate consolele care comunică cu repeaterele trebuie să fie configurate în funcție de ID-ul repeater/transmițător corect, căci altfel 
consola nu va putea recepționa corect datele. 
 

Setare ID repeater 
1. Apăsați DONE și tasta - pentru a intra în modul setări. 
2. Apăsați DONE de mai multe ori pentru a afișa ecranul 2: Configurare ID transmițător.  
3. Pentru mai multe informații legate de configurarea ID-ului transmițătorului vezi “Ecran 2: Configurare ID transmițător – numai 

wireless”.  
4. Apăsați 2ND și WIND pentru a intra în modul configurare repeater și a selecta ID repeater. Dacă apăsați 2ND și WIND configurați 

consola pentru a recepționa semnal de la repeater, iar nu direct de la stație. După ce consola intră în modul configurare 
repeater și continuați să apăsați WIND veți putea vizualiza toate ID-urile pentru repeater.  

5. Apăsați WIND de mai multe ori pentru a comuta între cele 8 ID-uri repeater disponibile sau pentru a șterge ID-ul repeater în 
colțul din dreapta. Dacă nu este afișat niciun ID înseamnă că consola este configurată pentru a comunica direct cu o stație, iar 
nu cu un repeater. În acest exemplu consola este configurată să recepționeze date de la stația ISS cu ID1 pentru transmițător 
prin repeater A.  

 
6. Selectați stația, activați funcția repeater și selectați ID-ul repeater corect pentru fiecare stație care folosește un repeater.  
7. Apăsați în continuare DONE pentru a trece la celelalte ecrane din modul setări sau mențineți apăsată tasta DONE pentru a 

reveni la modul vremea actuală.  
 

Verificare configurare 
Pentru a verifica dacă ați configurat corect consola pentru a recepționa un repeater în modul vremea actuală: 
1. Analizați informațiile transmițător afișate la baza ecranului consolei.  

Dacă se afișează ID-ul transmițătorului, iar în colțul din dreapta jos al benzii cu text crawl clipește simbolul „X”, înseamnă că 
transmițătorul este recepționat de către consolă.  
Informațiile de la repeater sunt afișate la baza ecranului diagnostice.  

 

Ștergere ID repeater 
Dacă ecranul 2 afișează un ID repeater, iar sistemul dvs. nu include un repeater, trebuie să dezactivați funcția repeater pentru a 
putea recepționa datele de la o stație ISS.  
În ecran setare 2: 
Apăsați 2ND și apoi WIND în mod repetat; consola trece prin lista cu ID-uri repeatere (A - H) până ce secțiunea în care a apărut ID 
repeater este goală. Apăsați DONE pentru a trece la ecranul următor sau mențineți apăsată DONE pentru a reveni la modul vreme 
actuală. 

 
Simboluri consolă Vantage Pro2 
 

Simbolurile consolei indică condițiile meteo și funcțiile speciale.  
 

Prognoză meteo 

 
Cer limpede     Parțial înnorat     Cer înnorat         Ploaie           Zăpadă 
Simbolurile prognoză meteo indică condițiile meteo ce ar putea apărea în următoarele 12 ore.  



 

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

Fazele lunii  

 
Lună nouă                Primul pătrar           Lună plină              Ultimul pătrar          Lună nouă 

 
Indică fazele actuale ale lunii. Secvența este valabilă pentru emisfera nordică. În emisfera sudică secvența simbolurilor este 
inversată.  

 
Clopoțel alarmă 
Clipește la declanșarea unei alarme. Indică și faptul că consola se află în modul alarmă. 

 
Simbol grafic 
Apare lângă variabila meteo selectată curent. Indică și variabila pentru care s-a realizat o diagramă.  

 
Funcția secundară 
Este afișată dacă apăsați 2ND. Indică faptul că funcțiile secundare ale tastelor consolei sunt activate. 

 
Ploaie 
Apare atunci când consola detectează ploaie. 
 
Tendință presiune barometrică 
Săgețile indică direcția modificărilor de presiune pentru ultimele 3 ore.  

 
Date de contact Davis Instruments 
Dacă aveți întrebări legate instalarea și operarea consolei Vantage Pro2 contactați departamentul tehnic Davis Instruments.  
 
support@davisnet.com - e-mail suport tehnic 
info@davisnet.com – e-mail  
www.davisnet.com – descărcare manuale și date tehnice; FAQs și actualizări; înscriere la newsletter.  
 


