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Dwuosiowe anemometry
ultradźwiękowe 



Seria HD52.3D

Seria HD52.3D służy do pomiarów prędkości i kierunku 
wiatru. Dodatkowo istnieje możliwość połączenia z 
czujnikami do  pomiaru wilgotności względnej powie-
trza, temperatury, ciśnienia atmosferycznego, promie-
niowania słonecznego.

Seria HD52.3D

Przyrządy z serii HD52.3D... to dwuosiowe ultradźwię-
kowe anemometry stacjonarne do pomiarów: 
- prędkości i kierunku wiatru, składowych kartezjań-
skich U-V prędkości wiatru,
- podmuchu wiatru - mierzony tylko w modelach z 
protokołami MODBUS-RTU i SDI-12
- wilgotności względnej i temperatury (opcjonalnie),
- całkowitego promieniowania słonecznego (opcjonal-
nie)
- ciśnienia barometrycznego (opcjonalnie)
- opadów deszczu (opcjonalnie)

Dane techniczne

Ilość opadów deszczu i promieniowanie słoneczne 
stanowią alternatywę, tzn. nie mogą być mierzone za 
pomocą tego samego urządzenia.

Wszystkie modele są wyposażone w kompas magne-
tyczny.
 

Średnia prędkość i kierunek wiatru jest obliczana w 
interwałach czasowych ustawianych od 1 sekundy do 
10 minut.

Interfejsy szeregowe RS232, RS485, RS422 i SDI-12 są 
dostępne z protokołami komunikacyjnymi NMEA, 
MODBUS-RTU i SDI-12. Wszystkie wersje posiadają 
dwa wyjścia analogowe, zarówno dla prędkości jak i 
kierunku wiatru, konfigurowane fabrycznie w zakresie 
4÷20mA (standard) lub 0÷1V, 0÷5V, 0÷10V (do określe-
nia przy zamówieniu).

POMIARY METEOROLOGICZNE W JEDNYM URZĄDZENIU
Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Podmuch wiatru | Temperatura | Wilgotność
względna | Ciśnienie atmosferyczne | Promieniowanie słoneczne | Opady deszczu*

WYSOKA CZUŁOŚĆ
Czujnik reaguje na bardzo niskie prędkości wiatru, których nie można wykryć
tradycyjnymi metodami

STWORZONY DO PRACY W KAŻDYCH WARUNKACH
Możliwość ogrzewania urządzenia, co zapobiega gromadzeniu się śniegu i lodu.
Umożliwia to dokładne pomiary w każdych warunkach pogodowych

WYSOKA ELASTYCZNOŚĆ
Interfejsy szeregowe RS232, RS485, RS422 i SDI-12 są dostępne z protokołami
komunikacyjnymi NMEA, MODBUS-RTU i SDI-12. Dwa wyjścia analogowe dla
prędkości i kierunku wiatru

SZYBKA I PROSTA INSTALACJA
Ustawienie ułatwione dzięki wbudowanemu kompasowi

MAŁE ZUŻYCIE ENERGII
Możliwość zasilania z panelu fotowoltaicznego i baterii zapasowej - Idealne
rozwiązanie do pomiarów w odległych miejscach

DOKŁADNE I NIEZAWODNE ROZWIĄZANIE
Dla zapewnienia wysokiej dokładności pomiarów, wszystkie czujniki są
indywidualnie kalibrowane w akredytowanym laboratorium Delta OHM
spełniającym wymagania ISO 17025.
* Pomiary opadów deszczu i promieniowania słonecznego do wyboru jako alternatywne.
   Oba czujniki nie mogą być zamontowane w tym samym urządzeniu.
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- Brak ruchomych części minimalizuje prace konser-
wacyjne;
- Wysoka czułość do wykrywania bardzo niskich 
prędkości, których nie można wykryć tradycyjnymi 
metodami;
- Małe zapotrzebowanie na energię urządzenia pozwa-
la na instalację w odległych lokalizacjach, przy zasila-
niu z baterii i panelu słonecznego;
- Opcja ogrzewania "R" zapobiega gromadzeniu się 
śniegu i lodu, umożliwiając dokładne pomiary w 
każdych warunkach środowiskowych;
- Szybka i łatwa instalacja, ustawienie ułatwione dzięki 
wbudowanemu kompasowi;
- Dostępne opcje pomiarowe łączą się w jednym, 
kompaktowym i lekkim urządzeniu;
- Wyjście MODBUS-RTU pozwala na podłączenie 
przyrządu do sieci.

- Stacje pogodowe
- Monitoring środowiska
- Rolnictwo
- Obiekty sportowe
- Porty
- Lotniska
- HVAC
- Budownictwo
- Odnawialne Źródła Energii
- Automatyka budynkowa

Zalety

Specyfikacja techniczna

Zastosowanie

Czujnik
Zakres pomiarowy

Rozdzielczość
Dokładność

Czujnik
Zakres pomiarowy
Rozdzielczość
Dokładność

Czujnik
Zakres pomiarowy
Rozdzielczość
Dokładność

Ultradźwiękowy
0…60 m/s 
0…50 m/s w opcji z deszczomierzem
0.01 m/s
± 0.2 m/s lub ± 2% (0…35 m/s), 
± 3% (> 35 m/s)

Ultradźwiękowy
0…359.9°
0.1°
± 2° RMSE od 1.0 m/s

Magnetyczny
0…360°
0.1°
± 1°

Prędkość wiatru

Kierunek wiatru

Kompas

Czujnik
Zakres pomiarowy
Rozdzielczość
Dokładność

Czujnik
Zakres pomiarowy
Rozdzielczość
Dokładność (T = 15…35 °C)

Dokładność (T = -40…60 °C)

Pt100
-40…+70 °C 
0.1 °C
± 0.15 °C ± 0.1% w.w.

Pojemnościowy
0…100%RH
0.1%
± 1.5%RH (0…90%RH),
± 2%RH (pozostały zakres)
± (1.5 + 1.5% wyniku) %RH

Temperatura powietrza (opcja 17)

Wilgotność względna (opcja 17) 
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Główne cechy

Wymiary

Specyfikacja techniczna

Czujnik
Zakres pomiarowy
Rozdzielczość
Dokładność

Czujnik
Zakres pomiarowy
Rozdzielczość
Dokładność

Czujnik
Rozdzielczość
Dokładność
Maksymalne natężenie odpadów
Powierzchnia zbierająca

Piezorezystancyjny
300…1100 hPa
0.1 hPa
± 0.5 hPa @ 20 °C

Pyranometr ze stosem termoelektrycznym
0…2000 W/m2
1 W/m2

Pyranometr Drugiej Klasy

Deszczomierz ze zbiornikiem pomiarowym
0.2 mm
99% przy opadzie do 120 mm/h
2000 mm/h
127 cm2

Ciśnienie atmosferyczne (opcja 4)

Promieniowanie słoneczne (opcja P)

Ilość odpadów (opcja T)

Źródło zasilania
Pobór energii

Wyjścia szeregowe
Protokoły komunikacyjne
Wyjścia analogowe

Interwał uśredniania prędkości wiatru
Połączenie elektryczne
Temperatura robocza

Stopień ochrony
Graniczna prędkość wiatru

Ciężar

Materiał obudowy

10…30 Vdc
26 mA przy 24 Vdc bez nagrzewnicy
8 W przy 24 Vdc w opcji z nagrzewnicą
RS232, RS485 (¼ Unit Load), RS422 and SDI-12
NMEA, MODBUS-RTU, SDI-12, zastrzeżony RS232 i RS485
2 wyjścia analogowe dla prędkości i kierunku wiatru.
Wyjście do wyboru spośród 4… 20 mA (standard), 0… 1 V,
0… 5 V i 0… 10 V (opcja 0… 10 V wymaga zasilania 15… 30 V DC)
Konfigurowalny od 1 s do 10 min
19-polowe złącze M23 (męskie)
-40… + 70 ° C
Minimalna temperatura czujnika opadów deszczu 1 ° C
IP 66
90 m/s 
(60 m/s w opcji z deszczomierzem)
Ok. 1.0 kg (wersja HD52.3DP147)
Ok. 1.5 kg (wersja HD52.3DT147)
Tworzywo sztuczne. Części metalowe: AISI 316

HD52.3D17 / HD52.3D147HD52.3DP17 /HD52.3DP147 HD52.3DP / HD52.3DP4 HD52.3D /HD52.3D4HD52.3DT147

40 zewn.
36 wewn.

40 zewn.
36 wewn.

40 zewn.
36 wewn.

40 zewn.
36 wewn.

40 zewn.
36 wewn.
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Dostępne modele

MODEL
PRĘDKOŚĆ

WIATRU
KIERUNEK

WIATRU
TEMPERATURA

+ RH
IRRADIANCJA ILOŚĆ

OPADÓW
CIŚNIENIE

ATMOSFERYCZNE

HD52.3D

HD52.3D4

HD52.3DP

HD52.3DP4

HD52.3D17

HD52.3D147

HD52.3DP17

HD52.3DP147

HD52.3DT147

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓ ✓
✓
✓

✓
✓ ✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓ ✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓
✓✓

Wszystkie modele, z wyjątkiem HD52.3DT147, są dostępne z opcją podgrzewania.

Akcesoria

RS52                   Kabel połączeniowy z wbudowanym konwerterem USB / RS232. Złącze USB do komputera
                             i zaciski śrubowe po stronie przyrządu.

HD2005.20        Statyw z regulowanymi nóżkami do instalowania czujników środowiskowych. Materiał:
                             anodowane aluminium. Maksymalna wysokość 2 m. Możliwość przymocowania do płaskiej
                             podstawy za pomocą śrub lub do podłoża za pomocą kołków. Składane nogi do transportu.

HD2005.20.1     Statyw z regulowanymi nóżkami do instalowania czujników środowiskowych. Materiał: 
                             anodowane aluminium. Maksymalna wysokość 3 m. Możliwość przymocowania do płaskiej
                             podstawy za pomocą śrub lub do podłoża za pomocą kołków. Składane nogi do transportu.

HD2004.22        Zestaw do zamocowania panelu słonecznego 1200 x 530 x 34 mm na maszcie Ø 40 ÷ 50 mm.
                             Stal nierdzewna AISI 304.

HD2004.30        Jedno krystaliczny panel słoneczny o mocy 80 W. Wymiary 1200 x 530 x 34 mm.

CP52.x                12-polowy kabel łączący z 19-polowym żeńskim złączem M23 z jednej strony, otwarte przewody
                              z drugiej. Dostępne długości: 5 m, 10 m, 15 m, 20 m, 30 m, 50 m, 75 m.

CP52.C               Dodatkowe 19-stykowe złącze żeńskie M23.

Inne wersje w ofercie:

Wersja anemometru HD52.3D z tylko dwoma wyjściami analogowymi 4 ÷ 20 mA dla prędkości i 
kierunku wiatru. 19-stykowe złącze M23. Dostępne z opcją ogrzewania. Obejmuje oprogramowanie 
HD52.3D-S pobrania ze strony Delta OHM. Dostarczany z żeńskim 19-polowym ruchomym złączem 
M23 i instrukcją obsługi. Na życzenie kabel CP52. 

Wersja anemometru HD52.3D z dwoma wyjściami analogowymi: jednym wyjściem częstotliwości 
do symulacji anemometru czaszowego i jednym wyjściem potencjometrycznym do symulacji 
czujnika kierunku wiatru łopatkowego. 19-stykowe złącze M23. Dostępne z opcją ogrzewania. 
Dostarczany z żeńskim 19-polowym ruchomym złączem M23 i instrukcją obsługi. Na życzenie kabel 
CP52.

HD52.3DAF

HD52.3DAC
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Merserwis Spółka z o.o. Sp. k.
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00-201 Warszawa

www.merserwis.pl
mail: dh@merserwis.pl
Tel: 22 531 00 99, 577 297 679

Pozostałe informacje

Wersja anemometru HD52.3D z tylko dwoma wyjściami analogowymi 4 ÷ 20 mA dla prędkości i kierunku wiatru. 
19-stykowe złącze M23. Dostępne z opcją ogrzewania. Obejmuje oprogramowanie HD52.3D-S pobrania ze strony 
Delta OHM. Dostarczany z żeńskim 19-polowym ruchomym złączem M23 i instrukcją obsługi. Na życzenie kabel 
CP52. 

Laboratorium Delta OHM jest wyposażone w dwa tunele aerodynamiczne, które umożliwiają kalibrację większości 
dostępnych na rynku anemometrów. Oba tunele są zbudowane na podstawie tunelu Göttingera, aby zapewnić 
najlepszą wydajność metrologiczną (stabilność, jednorodność). Każdy tunel posiada laserowy anemometr LDA 
(Laser Doppler) w celu zapewnienia najlepszego dostępnego standardu odniesienia.

Deszczomierz jest dostępny w modelu HD52.3DT147 (pomiar prędkości i kierunku wiatru, opadów, wilgotności 
względnej, ciśnienia atmosferycznego i temperatury - brak opcji podgrzewacza).

Oprogramowanie na PC

ISO 17025 - Laboratorium prędkości powietrza

Deszczomierz

Kody zamówień


