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KRMILNI SISTEMI

UPORABA
Rain Bird-ove nove, za namestitev enostavne 
vremenske postaje, so opremljene s 6 različnimi 
senzorji, ki izvajajo natančne meritve naslednjih 
vremenskih podatkov: temperature zraka, 
hitrost vetra, sončno obsevanje, smer vetra, 
relativno vlažnost ozračja, količine padavin. 
Vremenske postaje so idealne v povezavi s 
centralnim krmiljenjem SiteControl. 

OPIS
• Avtomatično nalaganje/uporaba ET-

vrednosti izhlapevanja kot opcija:  Omogoča 
dnevno avtomatično nalaganje vremenskih 
podatkov in izračun vrednosti izhlapevanja 
(ET) za prilagoditev časa namakanja 
celotnega sistema ali posameznega 
področja/postaje temu izhlapevanju.

• Zapisovanje vremenskih podatkov: 
Zapisuje aktualne ali pretekle vremenske 
podatke na osnovi urnih, dnevnih, tedenskih 
ali letnih meritev.

• Neomejeno shranjevanje podatkov: V 
računalnik centralnega krmilnega sistema se 
lahko shrani neomejena količina podatkov. 

• Prihranek stroškov: ET vrednostim 
prilagojeni čas namakanja bo nadomestil le 
vodo, ki je tla zaradi izhlapevanja niso 
prejela. S pomočjo tega učinkovitega 
namakanja ne bo zapravljena niti kapljica 
vode, črpalki bo prizaneseno, stroški pa se 
bodo zmanjšali. 

• Rain Bucket: Za natančnejše ET-izračune 
se bo upoštevala količina padlih padavin 
tudi za naslednji dan (dni). 

WS-PRO LT
KARAKTERISTIKE
• Združljivi moduli:
 - avtomatični ET
 - več vremenskih postaj
• Priključne možnosti
 - brez kabla, 2,4 GHz, radijska povezava 

   do 400 m
 - s kablom do 6000 m
• Oskrba z električno energijo
 - 16 do 22 VDC
 - solarne celice kot opcija
 - Temperaturno območje: -40° do +50°C
• Senzor za temperaturo zraka
 - merilno področje: od -40° do +50 °C
 - natančnost: +/- 0,5 °C
• Senzor relativne zračne vlage: 
 - merilno področje: 0–100 %
 - natančnost: ±6%–90 % do 100 % RH 
 - ±3%–0 % do 90 % RH
• Senzor za količino padavin:
 - 1-mm porazdelitev
• Senzor za sončno obsevanje:
 - natančnost: +/- 2,5 %
• Senzor za smer vetra:
 - območje: 360° mehansko, 356° električno
• Senzor za hitrost vetra: 
 - začetna vrednost: 0,78 ms-1

WS-PRO
KARAKTERISTIKE
• Javljanje alarmov za  
 - dež,
 - visoke ali nizke temperature okolice,
 - močan veter,
 - količino padavin,
 - temperaturo tal, vrednosti, katerih določi                

uporabnik in so v določenem času 
prekoračene. 

Avtomatični vklop/izklop – Rain Bird-
ovi centralni krmilni sistemi avtomatično 
izklopijo namakanje celotnega sistema 
ali določenih področij v primeru, da 
vremenska postaja izmeri vrednosti, ki 
sprožijo alarm. Ko se vrednosti za določeno 
namakanje normalizirajo, se centralni krmilni 
sistem avtomatično vključi in nadaljuje z 
namakanjem. 
Avtomatični premor/ponovna vzpostavitev 
– Centralni krmilni sistemi avtomatično 
prekinejo namakanje celotnega sistema 
ali določenih področij v primeru, da 
vremenska postaja izmeri vrednosti, ki 
sprožijo alarm. Ko se vrednosti za določeno 
namakanje normalizirajo, se centralni krmilni 
sistem avtomatično vključi in nadaljuje z 
namakanjem. 
Avtomatično obvestilo – Vremenska postaja 
WS-PRO vas na centralnem računalniku 
avtomatično obvešča, če obstajajo pogoji 
za sprožitev alarma. 
Zapisovanje vremenskih podatkov 
– Zapisovanje aktualnih ali preteklih 
vremenskih podatkov na osnovi urnih, 
dnevnih, tedenskih ali letnih meritev.

VREMENSKE POSTAJE

OPIS
• Priključne možnosti
 - telefon
 - s kablom do 6000 m
• Oskrba z električno energijo
 - 9,6 do 16 VDC
 - solarne celice kot opcija
Temperaturno območje: -25° do +50 °C
• Senzor za temperaturo zraka
 - merilno področje: od -25° do +50 °C
 - natančnost: +/- 1,5 °C
• Senzor relativne zračne vlage: 
 - merilno področje: 0 do 100 %
 - natančnost: ±6% pri 90 % do 100 % 
 - ±3 % pri 0 % do 90 % zračne vlage
• Senzor za količino padavin:
 - 0,25-mm porazdelitev
• Senzor za sončno obsevanje:
 - natančnost: +/- 3 %
• Senzor za smer vetra:
 - območje: 360° mehansko, 356° električno
 - natančnost: +/- 4 %
• Senzor za hitrost vetra: 
 - Začetna vrednost: 0,4 ms-1

MODELI
WS-PRO
WS-PRO-LT


