
Alarme 1

Alarme 2

Os anemômetros são equipamentos que medem a

velocidade da componente horizontal do vento e são utilizados

em estações meteorológicas, gruas, pontes rolantes, parques

eólicos e helipontos.

Alarmes sonoro e visual

(pulsantes) para indicar

a ocorrência de ventos

superiores a 42 Km/h

Alarmes sonoro e visual

(contínuos) para indicar

a ocorrência de ventos

superiores a 72 Km/h

▪ Indicação contínua da velocidade do vento

▪ Display LCD com luz de fundo

▪ Menu de configuração em português

Teclado para

parametrização com

proteção por senha

Alimentação elétrica

90-240Vca

Tampa transparente

para fácil visualização
Invólucro robusto em ABS

para instalação ao tempo

ou em locais abrigados

Anemômetro em conformidade com a NR18*  para utilização gruas

*NR 18.14 Movimentação e transporte de materiais e pessoas
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Tipo

Transdutor

Material

Faixa de medição

Velocidade mínima crítica

Raio de giro

Precisão

Dimensões

Montagem

Cabo

Grau de proteção

Modelo

Tipo

Alimentação

Indicação

Programação

Alarmes

Montagem

Condições ambientais

Grau de proteção

Dimensões

Peso

Robinson de 3 conchas

Reed switch gerador de três pulsos por volta

Termoplástico injetado

0 a 159,0 km/h

1,29 km/h

103 mm

0,8 km/h ou ±3% – o que for maior

110,5x206 mm (alt. x diâm.)

Em haste tubular de 1“ OD (não inclusa)

24 AWG 2 vias + malha

Comprimento: 12 metros

IP65

KW860

Microprocessado

90 a 240 Vca

Display LCD Alfanumérico

2 linhas x 16 caracteres

Luz de fundo

4 teclas de membrana

Proteção de dados por senha

Definição dos pontos de alarme e de histerese

Luminoso pulsante – Amarelo

Luminoso contínuo – Vermelho

Sonoro, 80 dB @ 1m (bitonal de acordo com o alarme luminoso vigente)

De sobrepor (em parede)

Temperatura Operacional: -10 a 60ºC

Umidade relativa: 0 a 99%, sem condensação

IP65 (exceto sirene)

225 x 198 x 116mm

1,3 kg

Itens opcionais

▪ Saída 4-20mA

▪ Contatos adicionais para acionamento de cargas e/ou alarmes externos

▪ Protocolo de comunicação Modbus RTU

▪ para instalações em guindastes com inclinação variávelSuporte estabilizador

Sensor de Velocidade

Unidade Eletrônica

Especificações
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