Anemometry
MAX40 / MAX40H

Instrukcja obs³ugi.
Prosimy przeczytaæ uwa¿nie przed rozpoczêciem u¿ytkowania.

1.

WPROWADZENIE

Anemometry czaszowe MAX40 s¹ urz¹dzeniami (czujnikami) przeznaczonymi do pomiaru prêdkoœci wiatru. S¹ wykonywane w dwóch odmianach:
Czujnik MAX40 generuje na wyjœciu napiêciowy sygna³ sinusoidalny o zmiennej czêstotliwoœci i
amplitudzie. Nie wymaga ¿adnego napiêcia zasilaj¹cego.
Czujnik MAX40H generuje na wyjœciu sygna³ prostok¹tny o zmiennej czêstotliwoœci i sta³ej amplitudzie. Wymaga zasilania napiêciem sta³ym.
Od maja 2002r wszystkie anemometry MAX40 s¹ produkowane z ekranowan¹ cewk¹ zwiêkszaj¹c¹ odpornoœæ czujnika na zak³ócenia elektrostatyczne. Ta modyfikacja jest bezpoœrednim
nastêpstwem badañ w zakresie odpornoœci na zak³ócenia elektrostatyczne i poprawia znacz¹co niezawodnoœæ podczas pracy w œrodowisku o du¿ych zak³óceniach elektromagnetycznych.

1.1. OZNACZANIE
Wersja z ekranowan¹ cewk¹ jest oznaczana na tabliczce znamionowej liter¹ (S). Dodatkowo
zaciski s¹ identyfikowane oznaczeniami (+) i (-). Informacja dotyczy tylko modelu MAX40.

1.2. SZCZEGÓ£Y ZMIAN
Cewka jest os³oniêta metalow¹ foli¹ ekranuj¹c¹, która jest po³¹czona elektrycznie z zaciskiem
ujemnym (-) anemometru. Wszystko inne jest identyczne jak w modelach sprzed kwietnia 2002r.
Nie ma ¿adnych zmian w parametrach sygna³u wyjœciowego. Informacja dotyczy tylko modelu
MAX40.

2.

POD£¥CZENIE ELEKTRYCZNE

2.1. SPOSÓB POD£¥CZENIA (MODEL MAX40)
Polaryzacja ma teraz znaczenie podczas pod³¹czania anemometru do urz¹dzeñ przetwarzaj¹cych. Dlatego nale¿y pod³¹czaæ zacisk (-) anemometru do tego zacisku wejœciowego, który jest
pod³¹czony do masy. Dziêki temu jest zapewnione odprowadzanie ³adunków z folii ekranuj¹cej.
Idealna sytuacja wystêpuje gdy przyrz¹d wspó³pracuj¹cy z anemometrem ma zacisk wejœciowy
uziemiony.

2

Jeœli zacisk ekranu (-) anemometru nie bêdzie pod³¹czony z zaciskiem masy przyrz¹du to przyrz¹d nadal bêdzie pracowa³ prawid³owo. Wskazania nadal bêd¹ prawid³owe.
Jednak¿e takie pod³¹czenie nie wykorzysta zwiêkszonej odpornoœci na ³adunki statyczne, która
wystêpuje przy prawid³owym pod³¹czeniu. Dlatego nale¿y pod³¹czyæ anemometr w zalecany
sposób.
Uwaga:
Nie jest mo¿liwe okreœlenie który z przewodów jest pod³¹czony do zacisku (-) np. przez pod³¹czenie multimetru do drugiego koñca kabla pod³¹czonego do anemometru. Konieczna jest wizualna inspekcja zacisków.
Dlatego nale¿y zanotowaæ sposób pod³¹czenia ¿y³ kabla pod³¹czeniowego
przy jego monta¿u.

2.2. SPOSÓB POD£¥CZENIA (MODEL MAX40H)
W modelu MAX40H zastosowano pólprzewodnikowy czujnik obrotów pracuj¹cy w oparciu o
efekt Halla. Dziêki temu na wyjœciu anemometru uzyskuje siê sygna³ elektryczny o przebiegu
prostok¹tnym. Modle ten musi byæ zasilany ze Ÿród³a napiêcia sta³ego o wartoœci z przedzia³u
4.5…24V (typowo12V). Wyjœcie anemometru jest typu „open collector”, które obci¹¿one rezystorem podci¹gaj¹cym zapewni sygna³ napiêciowy o przebiegu prostok¹tnym wzglêdem masy
zasilania.
Poni¿ej przedstawiono przyk³adowy schemat pod³¹czenia.
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MONTA¯ MECHANICZNY
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Anemometr nale¿y zamontowaæ na szczycie wysiêgnika
który nale¿y wykonaæ samodzielnie wed³ug poni¿szego rysunku. Do wykonania wysiêgnika nale¿y wykorzystaæ metalowy prêt lub rurkê o œrednicy zewnêtrznej 1/2” (12.7mm).
Prêt nie powinien byæ zbyt d³ugi, gdy¿ powinien byæ w miarê
sztywny. Zaleca siê nie przekraczaæ d³ugoœci 600mm. Drugi
koniec wysiêgnika nale¿y przygotowaæ odpowiednio do wybranego sposobu monta¿u ca³oœci na maszcie.
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3.1. WYSIÊGNIK

Ø12.7
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3.2. MONTA¯ ANEMOMETRU NA WYSIÊGNIKU
Przed za³o¿eniem anemometru nale¿y wyj¹æ zawleczkê. Przyrz¹d nale¿y nasun¹æ na koniec wysiêgnika, zorientowaæ osie
otworów mocuj¹cych wzglêdem osi otworu wysiêgnika i
wsun¹æ zawleczkê. Poprzez dokrêcenie poprzecznego wkrêta nale¿y skasowaæ luzy monta¿owe. Nastêpnie nale¿y pod³¹czyæ przewód elektryczny zapamiêtuj¹c biegunowoœæ.
Koñce przewodów powinny posiadaæ zaciœniête z³¹cza wide³kowe. Nastêpnie wpuszczaj¹c zakoñczenie wysiêgnika
oraz przewodu elektrycznego w otwory, nasun¹æ od spodu
elastyczn¹ os³onê zabezpieczaj¹c¹. Os³onê nale¿y za³o¿yæ
tak, aby zapewnia³a szczelnoœæ wokó³ korpusu.
Przewód elektryczny nale¿y w kilku miejscach przymocowaæ do wysiêgnika za pomoc¹ opasek zaciskowych.

Uwaga:

4.

W czasie monta¿u nale¿y uwa¿aæ aby nie
uszkodziæ wirnika. Przy wszelkich manipulacjach przyrz¹dem nale¿y chwytaæ za
korpus, przyk³adanie si³y do wirnika mo¿e
spowodowaæ trwa³e uszkodzenie mechaniczne.

DANE TECHNICZNE

Materiał
Materiał łożysk
Wałek
Wymiary
Konserwacja
Zakres temperatur
Zakres wilgotności
Max. prędkość wiatru
Rodzaj czujnika obrotów
Parametry sygnału wyjściowego
Napięcie zasilania
Prędkość startowa
Funkcja przetwarzania
Stała dynamiczna anemometru
Masa

obudowa i czasza: poliwęglan
(odporny na korozję i promieniowanie UV)
Samoczyszczący modyfikowany teflon odporny na oblodzenie
Zabepieczenie bębna: uszczelka O-ring
Utwardzany brąz berylowy
3 stożkowe kubki o średnicy 50mm
Średnica wirnika 190mm
Czyścić wnętrze raz w roku w razie pracy w środowisku zapylonym
-55…65°C
0…100%
96m/s bez uszkodzenia anemometru
Model 40: Cewka indukcyjna + magnes trwały
Model 40H:Czujnik Halla (model 40H)
Model 40: Sygnał sinusoidalny min. 2VAC przy 60Hz (typ. 6VAC)
Model 40H: Sygnał prostokątny o poziomie napięcia zasilania
Model 40: Brak
Model 40H: 4.5…24V DC, 5mA
0.35m/s
60Hz=45.82m/s (0.765m/s/Hz)
3m (63%)
0.1kg
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