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ESPECIFICAÇÕES DE VELOCIDADE DO VENTO

Range 0 a 50 m/s (112 mph), resistente a rajadas

de até 60 m/s (134 mph)

Sensor Anemômetro - 12 cm de diâmetro,

Canecas hemisféricas - 40 mm de diâmetro

Fator do Giro 75 cm (2.46 pés)

Const. de Distância 2.3 m (7.5 pés) (63% recuperação)

Ponto de Partida 1.1 m/s (2.5 mph)

Transdutor Bobina estacionária, resistência nominal CC

1300 ohm

Sinal de Saída 4 a 20 mA dentro do intervalo de velocidade

do vento especificado.

Sufixo do Modelo Faixa de Medição

M 0 a 50 M/S

P 0 a 100 MPH

N 0 a 100 Knots

K 0 a 200 Kilometros/Hora

ESPECIFICAÇÕES DE DIREÇÃO DO VENTO

Faixa de Medição 360° mecânico, 352° elétrico (aberto 8°)

Sensor Seta equilibrada, raio de giro de 16 cm.

Amortecimento 0.2

Distância do Delay (50% recuperação) 0.5 m (1.6 ft)

Ponto de Partida 1.3 m/s (2.9 mph) com deslocamento de 10°

1.9 m/s (4.2 mph) 5°com deslocamento de

Transdutor Potenciômetro plástico condutivo de precisão,

resistência de 10K ohm ±20% 1.0% de

linearidade, vida útil de 50 Mi de revoluções

taxa de 1 watt a 40°C, 0 watts a 125°C

Sinal de Saída 4 a 20 mA para 0 a 360°

GERAL

Alimentação 8 a 30 VDC

Temp. de Operação -50 a 50°C (-58 a 122°F)

Os anemômetros e cata-vento WindSentry medem a

velocidade horizontal e a direção do vento. Otamanho

reduzido, a simplicidade, e a resistência à corrosão

proporcionam um instrumento de qualidade

profissional a um custo modesto. Os eixos do

anemômetro e do cata-vento utilizam rolamentos de

esfera de aço inox para instrumentos de precisão, as

quais são lubrificadas com um óleo para uma ampla

faixa de temperatura. Rolamentos padrão têm selos de

contato para excluir a contaminação e ajudar a reter o

lubrificante para uma maior vida útil.

O giro do anemômetro produz um sinal senoidal de

tensão CA com freqüência proporcional à velocidade

do vento. Um circuito interno converte o sinal bruto em

um sinal de corrente de 4 a 20mA conforme o intervalo

específico de velocidade do vento.

A posição do cata-vento é determinada por um potenciômetro plástico condutivo de precisão de 10 kOhm. Este

sinal também é convertido em um sinal de saída de corrente de 4 a 20 mA.

O sensor é montado em um tubo padrão de 1“, com diâmetro externo de 34mm (1.34"), e é fornecido com o

suporte e a caixa de junção para a conexão dos cabos. Os anemômetros e cata-ventos WindSentry também estão

disponíveis separadamente com montagem e caixa de junção similares.


