
 
 
 

 
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noua stație meteorologică WS-GP2 
este ideală pentru utilizare în cercetare 
și aplicații de monitorizare a mediului 

Stația are la bază data loggerul și 
controlerul flexibil GP2, ceea ce permite 
utilizatorilor să aleagă configurația 
optimă de senzori, precum și opțiunile 
de alimentare și comunicare.   

 
 

Stația meteorologică   
WS-GP2  

 
 

 
 

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

• Gamă largă de senzori 

• Comunicații prin modem GPRS 

• Caracterisitici unice de înregistrare și control 

 
 

 

Stația WS-GP2 standard cuprinde senzori pentru 
măsurarea cantității de precipitații, a radiației so-
lare, a vitezei și direcției vântului, a temperaturii 
solului, a umidității relative și a temperaturii 
aerului.  
 

Loggerul GP2 are puterea și flexibilitatea de a 
administra aproape oricare senzor de mediu, ceea 
ce înseamnă că stația meteo poate fi simplă sau 
complicată, în funcție de cerințele aplicației. Siste-
mul se poate extinde sau adapta simplu chiar și 
după instalare – prin adăugarea unei alimentări 
solare, de exemplu. Opțional se pot adăuga senzori 
pentru măsurarea presiunii barometrice, a umidității 
solului, a CE a solului, a radiațiilor UV și PAR, a 
albedoului, a radiației nete, totale și difuze, a 
evaporării și a umidității de suprafață.  
 
 

Aplicații 

GP2 Data Logger & Controller  
 

• Meteorologie 
• Monitorizarea schimbărilor 

climatice  
• Respectarea normelor de mediu 
• Ecofiziologie 

 

 

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

 

 

Senzori 

Stație meteorologică WS-GP2   
cu cutie modem opțională 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Stația meteorologică WS-GP2 

 
 

Specificația 
 

Domeniu / 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 valoa-
rea măsurată 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 

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

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

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

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

 

  

Specificația 
 
 

Domeniu 
/ Obs. 

Precizie 
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 Consultați specificațiile detaliate în manualul de 
utilizare a data loggerului GP2 

Măsurări 2,5 milioane (aproximativ) 
  depinde de   
  setările     
  programului 

 

Frecvența de 
înregistrare 

1s la > 24 ore 
 

 

Semnalizare 
înregistrare 

LED care pâlpâie 
 

 

Grad de protecție -20°C la +60°C, IP65  

 

Data Loggerul GP2 – Specificațiile pe scurt 

Senzorii WS-GP2  - Specificațiile pe scurt 

 Stocare date, comunicare și alimentare 
power 

Pentru cercetătorii interesați în evapotranspirație, grade zile, 
anticiparea bolilor, factorul temperaturii resimțite (wind chill), 
punctul de rouă, controlul PID etc. caracteristicile avansate ale 
loggerului GP2 vor oferi posibilități captivante. 
 
Intrările analogice ale loggerului GP2  pot fi personalizate în tota-
litate. Fiecare canal poate avea propriul tip de intrare și parametri de 
înregistrare. Cu ajutorul programului DeltaLINK, utilizatorul poate 
controla frecvențele de citire, pragurile semnalelor și unitățile de 
măsură, precum și opțiuni de înregistrare cu privire la valorile medii, 
minime și maxime. Există și opțiuni speciale cu privire la parametrii 
vântului – roza vânturilor, rafale de vânt și valori medii pentru vânt. 
 

Folosind opțiunile multiple de configurare ale GP2, utilizatorii pot 
adăuga senzori proprii la biblioteca de senzori. GP2 oferă 4 domenii 
de intrare cu rezoluții de până la microvolți și posibilitatea de 
alegere automată a domeniului, precum și configurarea modalității 
de excitare a senzorilor – acest lucru înseamnă că aproape oricare 
senzor analogic poate fi conectat la logger. 
 

Măsurările de la mai multe canale de intrare pot fi folosite pentru 
efectuarea de calcule, care se pot înregistra și afișa sub formă de 
canale virtuale (măsurări calculate). 
 
 
 
 
 
 

 Caracteristici avansate și personalizare 

 
 

Memoria FLASH de 4 MB permite stocarea a 2,5 millioane de 
măsurări (tipic). Datele se  pot salva cu un laptop la fața locului prin 
porturi USB/RS232 sau de la distanță folosind opțiunile modemului 
GPRS (vedeți mai sus). În configurația standard, loggerul GP2 are 6 
baterii alcaline AA interne. Opțional se poate alege și alimentarea 
de la o baterie externă cu încărcare solară. Cu ajutorul rețelei de 
cabluri prevăzute cu mufe M12, se pot alimenta și conecta 
împreună până la 7 aparate GP2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stația meteorologică WS-GP2 cu cutia modem opțională 

Există două soluții de cutii modem pentru comunica- 
ția wireless WS-GP2 GPRS  -  prima cu baterie cu   
încărcare solară (GPRS-BX1/SP), a doua doar cu   
baterie (GPRS-BX1/B).  
Acestea sunt sisteme de comunicație complete    
și trebuie comandate separat de stația   
meteorologică.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Comunicație GPRS la distanță 

Observație: beneficiarii trebuie să furnizeze 
propria lor cartelă SIM și să ia legătura cu un 
furnizor de servicii de telefonie mobilă. Cartela 
SIM trebuie să aibă adresă IP fixă și să aibă 
opțiunea GPRS activată.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Reprezentant: 

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