
Anemometr NP-3 jest urz¹dzeniem o bardzo solidnej konstrukcji, s³u¿¹cym do pomiaru prêdkoœci wiatru na otwartym 

terenie. Specjalne u³o¿yskowanie przyrz¹du oraz labiryntowe uszczelnienie pozwala na pomiary wiatru nawet przy jego 

bardzo ma³ych prêdkoœciach. Zastosowanie specjalnych ³o¿ysk ogranicza koniecznoœæ smarowania urz¹dzenia,                          

a wykorzystanie anodowanego aluminium sprawia, i¿ nadajnik ten jest ca³kowicie odporny na korozjê i warunki 

atmosferyczne. Urz¹dzenie to charakteryzuje siê niskim poborem pr¹du daj¹c mo¿liwoœæ jego zastosowania                            

w rozwi¹zaniach,  w których ma³a konsumpcja mocy jest wymogiem krytycznym. 

www.wiatromierze.pl
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pomiary prêdkoœci wiatru poprzedzaj¹ce budowê elektrowni wiatrowych;

 ochrona dŸwigów, ¿urawi, zwy¿ek, ruchomych reklam i innych obiektów;

 systemy sterowania elektrowniami wiatrowymi;

 badania atmosfery w meteorologii;

 pomiary prêdkoœci wiatru na skoczniach narciarskich, w kurortach nadmorskich i przystaniach ¿eglarskich;

 informacyjne stacje pogodowe (odpytywanie np. poprzez SMS'a lub prezentacja na stronach www);

 pomiary prêdkoœci wiatru podczas imprez sportowych.

CHARAKTERYSTYKA I ZASTOSOWANIA

Far Data
Anemometr
NP-3

Prêdkoœæ startu 0,5 m/s.

Anodowane aluminium odporne na korozjê.

£o¿yska hybrydowe z kulkami ceramicznymi.

Mo¿liwoœæ wzorcowania w akredytowanych laboratoriach pomiarowych.

Anemometr NP-3 wchodzi w sk³ad, produkowanego przez Far Data, profesjonalnego systemu MDL-2009 (Multichannel Data 

Logger) przeznaczonego do pomiarów wietrznoœci, Monitora Wiatru s³u¿¹cego do informowania o przekroczeniach przez 

wiatr zaprogramowanych progów prêdkoœci z mo¿liwoœci¹ sterowania urz¹dzeniami zewnêtrznymi  oraz systemu 

AGROCONTROL steruj¹cego klimatem w uprawach szklarniowych.

Zastosowania:



Zakres pomiarowy:
Moment startu:
Moment zatrzymania:
Dok³adnoœæ pomiarów w zakresie 0,3-45m/s:
Nieniszcz¹ca prêdkoœæ wiatru:
Napiêcie zasilania:
Pobór pr¹du (œredni):
Temperatura pracy:
Materia³ korpusu:
Materia³ czaszy:
Stopieñ ochrony:
Waga (bez okablowania):
Wyjœcie impulsowe:
Metoda pomiaru:
Maksymalne obci¹¿enie wyjœcia impulsowego:
Przelicznik prêdkoœci:
Zabezpieczenie przeciwprzepiêciowe:
Trwa³oœæ:

do 45 m/s
0,5 m/s
0,3 m/s
2 %
< 60 m/s
od 8 do 24 VDC
~ 8 mA (dostêpna wersja 2 mA, 6VDC)
od -40°C do +70°C
anodowane aluminium
poliamid + anodowane aluminium
IP54 (uszczelnienie labiryntowe)
260 g
NPN lub PNP (open collector OC)
optoelektroniczna/impulsowa
100 mA
10 impulsów/s = 1,5 m/s
TAK
sugerowana konserwacja co dwa lata

WYMIARY

DANE TECHNICZNE I POD£¥CZENIE

Opis po³¹czenia
1 - zasilanie (od +8 VDC do +24 VDC)
2 - niewykorzystane
3 - GND
4 - wyjœcie impulsowe

© 2009 Far Data. Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Far Data zastrzega sobie prawo do modyfikowania w³aœciwoœci produktów bez uprzedniego powiadomienia.
Wszystkie znaki towarowe oraz loga s¹ w³asnoœci¹ ich odpowiednich w³aœcicieli. Wszelkie prawa zastrze¿one.

Far Data
ul. Lipowa 3, 30-702 Kraków

tel.: +48 12 255-99-99, fax: +48 12  
www.fardata.pl

255-99-98, biuro@fardata.pl

Z³¹czka

MONTA¯

Uchwyt do monta¿u na rurze. Uchwyt do monta¿u œciennego. Uchwyt do monta¿u na p³askiej 
powierzchni.
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