
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Înregistrarea nesupravegheată a 
parametrilor meteorologici în locuri 
îndepărtate și expuse la intemperii  

• Gamă largă de senzori 

• Comunicare prin modem GPRS 

• Utilizare gratuită a serviciului de schimb 
de date DeltaLINK-Cloud 

• Protocol SDI-12 

 
 

 

Data Logger și Controler GP2 
 

Stația meteorologică WS-GP2 este ideală 
pentru cercetare și aplicații de monitorizare 
a mediului 
 

Bazat pe data loggerul și controlerul flexibil 
GP2, stația oferă utilizatorilor posibilitatea 
să aleagă configurația optimă de senzori, 
opțiuni de alimentare și comunicații. 

 
 

• Precipitații 

• Radiație solară 

• Viteza și direcția vântului 

• Temperatura solului 

• Umiditate relativă 

• Temperatura aerului 
 

 

Stația meteorologică 
WS-GP2  

 
 

 
 

Stație meteorologică WS-GP2  
cu cutie modem opțională 
 

Setul de senzori standard pentru: 

Aplicații 

 

 

• Meteorologie 
• Monitorizarea schimbărilor 

climatice 
• Respectarea normelor de mediu 
• Ecofiziologie 

 

 

 

• Studierea resurselor de apă 
• Administrarea deșeurilor 
• Culturi experimentale 
• Agrometeorologie 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Stocarea datelor, comunicare și alimentare 

Flexibilitate Comunicație GPRS la distanță 
  

Loggerul GP2 are puterea și flexibilitatea de a administra 
aproape oricare senzor de mediu, ceea ce înseamnă că sta ția 
meteorologică poate fi simplă sau complexă, în func ție de 
cerințele aplicației. Chiar și după instalare, sistemul poate fi 
extins sau adaptat simplu – prin adăugarea de alimentare 
solară, de exemplu.  Opțional se pot adăuga senzori pentru 
măsurarea presiunii barometrice, a umidită ții solului, a CE a 
solului, a radia ției  UV, a PAR, a albedoului, a radiației nete, 
totale și difuze , a evaporării și a umidității de suprafață. 
 
 
 
 
 
 
 

Pentru cercetătorii interesați în evapotranspirație, grade zile, 
anticiparea bolilor plantelor, factorul temperaturii resimțite (wind 
chill), punctul de rouă, control PID sau alți algoritmi personalizați, 
caracteristicile avansate ale loggerului GP2 oferă posibilități 
nelimitate. 
 
Intrările analogice pot fi personalizate în totalitate: fiecare canal 
poate avea propriul tip de intrare și parametrii săi de înregistrare. Cu 
ajutorul programului DeltaLINK utilizatorul poate controla frecvența 
de înregistrare, pragurile și unitățile, iar programul oferă și opțiuni de 
înregistrare a valorilor medii, a celor minime și maxime, precum și 
opțiuni specifice pentru vânt – roza vânturilor, rafale și valori medii 
(inclusiv direcția și media vectorială). 
 
Utilizatorii pot adăuga la biblioteca de senzorii senzori proprii 
personalizați, folosindu-se de opțiunile de configurare multiple ale 
GP2. Loggerul GP2 furnizează 4 domenii   
de intrare cu rezoluții de până la 
microvolți și posibiltatea de alegere,                 
automată a domeniului, excelentă   
precizie analogică, și configurarea   
modalității de excitare a senzorilor -  
acest lucru înseamnă că aproape   
oricare senzor analogic poate fi  
conectat la logger. Există și o bibliotecă  
cu senzori SDI-12. (mai multe detalii   
SDI-12 găsiți pe ultima pagină). 
 
Calculele bazate pe măsurările de  
la mai multe canale de intrare  
pot fi înregistrate și afișate ca  
și canale virtuale suplimentare 
(măsurări calculate). 
 
 
 

Există două opțiuni pentru furnizarea de 
comunicație modem GPRS pentru stația WS-GP2 
 

Opțiuni GPRS cu DeltaLINK-Cloud 
 
Sistemele GPRS-DLC-BX1/SP și GPRS-DLC-BX1/B furnizează un 
gateway de Modem GPRS care încarcă starea loggerului D-voastră și 
datele automat în DeltaLINK-Cloud (un serviciu online gratuit de vizualizare 
și schimb de date). Începând cu septembrie 2016 se poate realliza o 
conexiune directă între DeltaLINK și loggerul D-voastră cu ajutorul 
DeltaLINK-Cloud, adăugându-se în acest fel următoarele capabilită ți: 
programare, pornire/oprire înregistrare, modificarea setărilor programului, 
setarea ceasului loggerului sau ștergerea unui set de date. 
 
Sistemele GPRS-DLC-BX1/SP și GPRS-DLC-BX1/B cuprind o cutie, 
baterie, modem cu patru benzi, SIM inteligent, baterie de 10Ah, cabluri, 
antenă și kit de montare pe catarge sau stâlpi (diametru 42-51 mm). În 
plus, versiunea GPRS-DLC-BX1/SP cuprindew un panou solar de 30 W cu 
brățări pentru fixarea de un catarg/stâlp. Vă rugăm să rețineți că loggerul 
(comandat separat) trebuie montat în afara cutiei modemului. Mai sunt 
necesare o linie închiriată și pachet de date pentru completarea sistemului, 
care trebuie comandate separat. Pentru a vă asigura că sistemul D-voastră 
corespunde în totalitate cerin țelor pe care le aveți, vă rugăm să solicitați o 
ofertă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opțiuni GPRS fără acces la DeltaLINK-Cloud 
 

Pentru clienții care preferă să nu folosească serviciul DeltaLINK-Cloud, 
sau ai căror serviciu local GPRS nu poate fi accesat de către cartela SIM 
inteligentă a Delta-T, putem furniza sistemele modem GPRS-BX1/B și 
GPRS-BX1/SP. Acestea asigură accesul doar prin programul DeltaLINK 
PC și nu prin DeltaLINK-Cloud. Întreaga funcționalitate DeltaLINK este  
disponibilă conform celor descrise mai sus (pentru sistemele GPRS-
DLC-BX1/SP și GPRS-DLC-BX1/B). 
 

Aceste sisteme sunt furnizate fără cartelă SIM și au modemuri  care 
necesită o adresă IP fixă. Sub toate celelalte aspecte hardware-ul este 
identic cu cel al sistemelor GPRS-DLC-BX1/SP și GPRS-DLC-BX1/B. 
Vă rugăm să rețineți că pentru activarea sistemului clienții trebuie să 
obțină propria lor cartelă SIM și să se conecteze la un furnizor de servicii 
de rețea. (Cartela SIM trebuie să aibă adresă IP fixă și să fie activată 
pentru GPRS). 
 

Alte opțiuni GPRS     
 

Modemuri și accesorii se pot comanda și separat, dacă se dorește acest 
lucru. Se poate  comanda, de exemplu, M-ENCL-B2, care este o cutie 
mare cu închizător în care se pot așeza atât data loggerul, cât și mode -
mul și bateria – se asigură astfel securitate și stocare mai bună . Se pot 
comanda o baterie 10 Ah (LBAT4) și un panou solar de 30W (SOL-4 Kit) 
pentru a asigura alimentare în locuri izolate. Pentru accesul la  
DeltaLINK-Cloud sistemul trebuie completat cu un Gateway Modem  
MD-GPRS-DLC. O altă alternativă este includerea unui modem MD-
GPRS-1. 
 

Pentru a vă asigură că sistemul modem corespunde nevoilor D-voastră, 
vă rugăm să solicitați o ofertă prin email de la: sales@delta-t.co.uk 
 

 

Loggerul GP2 poate stoca 2,5 milioane de măsurări (în mod tipic) în 
memoria FLASH. Datele se pot colecta cu un laptop prin porturi 
USB/RS232 sau de la distanță folosind opțiunea de modem GPRS 
(vedeți imaginea din dreapta).  
 

Loggerul GP2 este livrat cu 6 baterii alcaline interne de tipul AA, existând 
și posibilitatea alimentării externe sau a celei solare. Se pot conecta 
până la 7 loggere GP2 la aceeași alimentare și comunicare cu ajutorul 
unui cablu de rețea prevăzut cu conectori M12. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Caracteristici avansate și personalizare 

Cutia modem pentru GPRS-DLC-BX1/SP și GPRS-BX1/SP  
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Gateway 
modem 

GPRS 

Stația meteorologică WS-GP2 

 

INTERNET 

 

Servere  
DeltaLINK-Cloud 

DeltaLINK-Cloud este un serviciu online 
gratuit de vizualizare și schimb de date 
pentru data loggere și stații meteorologice  
Delta-T. Colecta ți, vizualizați și împărtășiți 
într-un mod simplu datele ob ținute de la 
senzorii D-voastră. Oriunde. Oricând. 
 

 
 

Funcția         
PC Gateway 

 

 Va fi diponibilă mai   
                        târziu 

 

Serviciu GRATUIT  
 
• Monitorizarea datelor de la distan ță  

• Schimb de date și colaborare 

• Încărcare automată 

• Prezentare sub formă de diagrame și 
raportare 

• Cartelă SIM inteligentă furnizată 

• Sigură și codificată 

• Mai multe limbi (Fr, De, Es, 中文) 

 
 

 

Pachete de date și cartele SIM 
 

 

Pentru conectarea gateway-ului modemului la DeltaLINK-Cloud, beneficiarii vor trebui să 
cumpere un pachet de date. Pachetele de date oferă acces la servicii GPRS la nivel mondial. 
 
Cerințe tipice privind capacitatea de date: 
 
* Stația meteoroogică trimite 10k de date înregistrate/zi – 35MB pe an  
(utilizare slabă tipică) 
 
* Stația meteorologică trimite 20k de date înregistrate/zi – 70MB pe an  
(utilizare medie tipică) 
 
* Rețea de 6 x GP2 care trimit 35k de date înregistrate/zi – 140MB pe an  
(utilizare foarte intensă)  
 
Pentru cele mai multe aplicații am propune inițial un pachet de 35 MB. 
 
Pachetele de date trebuie cumpărate înainte de activare. Vă rugăm să rețineți că au limită de 
timp – dacă se plătește chiria anuală, capacitatea neutilizată nu va fi niciodată anulată. 
 
Închirierea liniei: Chiria liniei trebuie plătită anual pentru ca continuitatea serviciului să fie 
garantată. Costul este foarte scăzut, și se poate cumpăra închirierea pe 3 ani în avans . 
 
Nu este acoperire? Pentru acele puține țări care nu sunt acoperite de DeltaLINK-Cloud 
putem furniza comunicație GPRS convențională (vedeți opțiuni GPRS fără acces DeltaLink-
Cloud). 
 
Contactați echipa noastră de vânzări la sales@delta-t.co.uk pentru mai multe informații sau 
pentru o ofertă cu pachet de date. 

 

DeltaLINK-Cloud o soluție sigură de 
conectivitate bazată pe cloud computing, de 
administrare a datelor și de colectare a 
acestora. Pagina web îi permite utilizatorului să 
monitorizeze starea dispozitivelor sale, să 
reprezinte datele încărcate în formă grafică și 
să le exporte și să schimbe date cu 
colaboratori/parteneri ai proiectelor. Toată 
funcționalitatea paginii web este gratuită și 
este accesibilă de la cele mai multe dispozitive 
moderne capabile să acceseze internetul 
(telefoane, tablete și calculatoare). 

 
 

MĂRTURII ale unor utilizatori de stații meteorologice 

“Avem 6 stații meteorologice instalate 
pe teren. Am comandat încă două mai 
devreme în acest an. Cele șase stații 
de pe teren au funcționat fără 
întrerupere timp de mai mulți ani și sunt 
robuste și foarte fiabile. Nu am ezita 
deloc să recomandăm firma Delta-T ca 
și furnizor de echipamente de 
monitorizare a vremii.”  
 
Domnul John Swaney 
 

Colegiul Agricol al Scoției  

“Avem două stații meteorologice Delta-
T în Kazahstan care funcționează în 
condiții de mediu extreme de mulți ani: 
+40 la -30°C și praf.”  
 
Prof. T W Tanton 
 

Șeful Grupului de Cercetări ale Mediului, 
Universitatea Southampton 

“Doresc să vă spun că toate stațiile 
meteorologice Delta-T Devices pe care 
le-am comandat au funcționat minunat, 
fiind foarte rezistente și în condiții de 
rafale de vânt deosebit de puternice. 
Am fost vizitat de un coleg cu câteva 
zile în urmă și acum vrea să comande 
și el aceeași marcă.” 
 
Shiyu Jiang, Asistent Cercetare 
 

Grupul de Știință Arhitecturală,  
 

Universitatea Cardiff 

Vizita ți pagina cu informații despre DeltaLINK-Cloud: 
www.delta-t.co.uk/deltalink-cloud.asp 
 

WS-GP2 

mailto:sales@delta-t.co.uk�


 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

Data loggerul GP2 este acum prevăzut cu protocolul SDI-12 , 
ceea ce cre ște considerabil capacitatea stației WS-GP2 
pentru cei care doresc să utilizeze senzori suplimentari cu 
sistemul lor WS-GP2.  
 

De pe pagina www.delta-t.co.uk se poate descărca o 
bibliotecă cu senzori SDI-12 conținând instrucțiuni pentru 
configurarea și instalarea unor senzori SDI-12 utiliza ți pe 
scară largă. 
 
SDI-12 este integrat perfect în Editorul de Program al GP2, 
ceea ce simplifică efectuarea de calcule sofisticate și a unor 
alte opera ții cu măsurările SDI-12. 

 
 
 
 
 

 
 

Protocol SDI-12 

  

Specificație 
 
 

Dom. / 
Obs. 

Precizia 
analogică 

-0,17 la +2,7V   0,005% + 115μV  

la 25°C 
±23mV 0,022% + 12μV 

 
-0,17 la +2,7V   0,04% + 150μV -20°C la  

+60°C ±23mV 0,08% + 27μV 

Alte precizii Vedeți specificațiile detaliate în Manualul de 
Utilizare a GP2 

Mîsurări 2,5 milioane (aproximativ) 
  Depinde de 
  setările 
  programului 

 

Frecvența de 
înregistrare 

1s la > 24 de ore 
 

 

Starea de înreg. LED care pâlpâie  
 

Grad de protec ție -20°C la +60°C, IP65  
 

Alimentare  

 

6 baterii alcaline AA sau alimentare externă 10-
15V DC 
 

 
 
 
 

 
Conexiuni de 
intrare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12 intrări analogice diferențiale (sau 24 cu masă 
comună) configurabile ca: tensiune, rezistență 
(12 cu 3 fire sau 24 cu 2 fire), punte (12), 
potențiometru (12) 
 

4 intrări digitale ca:contoare, (2 rapide + 2 
lente), frecvență, stare digitală 
________________________________________________________________ 
 

1 canal pentru senzorul WET al Delta-T 
 

SAU 
 

1 x interfață pt. magistrala digitală SDI-12  
 
Număr nelimitat de canale virtuale 
 

 

Data Loggerul GP2 – Specificațiile pe scurt 

Stația meteorologică WS-GP2 

Senzorii WS-GP2 – Specificațiile pe scurt 
 

Specificații WS-GP2 

 
 

Specificație 
 

Dom. /Obs. 
Viteza vântului  AN-WD2 (senzor de vânt combinat) 
Domeniu 0 la 75m.s-1  
 
Precizie 

± 0.1m.s-1   Până la 10m.s-1 
± 1,1% din 
măsurare Peste 10m.s-1 

Prag de pornire 0,4m.s-1 -30°C la +70°C 
cu gheață minimă 

Direcția vântului   AN-WD2 (senzor de vânt combinat) 

Precizie ± 4° 
mecanic:  
0 la 360° 
electric: 0 la 356° 

Prag de pornire 0,4m.s-1 -30°C la +70°C 
cu gheață minimă 

Precipitații  RG2+BP 

Sensibilitate 0,2mm per 
basculare 

Până la 
360mm.hr-1 

Uumiditate  RHT2nl (combinat cu senzorul  de temp. a aerului) 
Precizie ± 2% RH 5 la 95% RH 
 ± 2,5% RH <5% și >95% RH 
Temperatura aerului  RHT2nl (combinat cu senzorul RH) 
Precizie ± 0,1°C 0 la 70°C 
Radiație solară ES2 

Precizie absolută ± 5%  La 20°C (condiții 
optime) 

Liniaritate ± 1% 0 la 2 kW.m-2 
Temperatura solului  ST1 
Precizie ± 0,2°C -10 la +65°C 
Catarg   M2-FSG 

Catarg de 2m  
Cu braț transversal, țăruși, cabluri de 
ancorare, placă de bază și acoperiș 
logger 
 

 

 
* Canalul pentru senzorul WET al Delta-T nu este disponibil cu SDI-12 
 

• O capacitate de intrare suplimentară uria șă pentru   
senzori SDI-12 

• Canalele analogice și digitale rămân disponibile * 

• Rețele formate din logger + senzori deosebit de flexibile 

• Configurare simplă cu ajutorul mausului; softul integrat 
administrează programarea și emiterea comenzilor 

• Măsurări în timp real, la cerere pentru diagnosticare și 
verificarea func ționării 

 

 

 
 

Reprezentant: 

ECHIPOT 
Tel./Fax: 0259 428743 
info@echipot.ro    www.echipot.ro 

 

 
 

 
Reprezentant: 

ECHIPOT 
Tel./Fax: 0259 428743 
info@echipot.ro    www.echipot.ro 

 

http://www.delta-t.co.uk/�
mailto:info@echipot.ro�
http://www.echipot.ro/�
mailto:info@echipot.ro�
http://www.echipot.ro/�

