MANUAL DE UTILIZARE
Mulțumim că ați cumpărat Meteobot®!
Acest manual conţine instrucţiuni pentru instalarea, utilizarea corectă și dezinstalarea stației
meteo Meteobot®

Citiţi aceste instrucţiuni cu mare atenţie – garanţia este influenţată de eventuale erori de
instalare, sau de greşeli în utilizare.
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1 Pregătire
1.1 Ce găsim în cutie?

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Componente
Cutia sistemului electronic
Senzor de ploaie
Senzor pentru viteza vântului
Panou solar
Senzor pentru temperatură, umiditate relativă
şi pentru presiunea atmosferică
Senzor pentru umiditatea pe frunze
Senzor pentru temperatura în sol
Senzor pentru umiditatea solului
Baterie

Meteobot Pro
✔
✔
✔
✔
✔
Opţional
✔
✔
✔

Meteobot Mini
✔
✔
✔

✔
Opţional
✔
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1.2 Privire generală
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1.3 Înainte de prima instalare
Vă rugăm să vă asiguraţi ca aveţi:
• Stâlp (ex. ţeavă metalică) cu diametrul de 4-5 cm, şi o lungime de 3m pentru Meteobot
Pro şi 1,5m pentru Meteobot Mini;
• Scară;
• Teleon mobil cu Android, sau iOS;
• SIM transfer date (nu este necesar serviciul de voce);

•
•

Scule;
Ciocan pentru fixarea stâlpului în pământ;

•

Puneţi senzorul pentru umiditatea solului în apă timp de 30 min;
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2 Unde amplasaţi staţia meteo?
Staţia meteo trebuie plasată intrun amplasament cu acoperire GSM.
Pentru masurători corecte, este necesar să amplasaţi staţia meteo:
• Întro zonă reprezentativă pentru terenurile dumneavoastră;
• Dacă există obstacole înalte in zonă (copaci, clădiri etc.), staţia trebuie instalată la o
distanţă de cel puţin 4 ori înălţimea celui mai apropiat obstacol. Exemplu: dacă există
un copac de 5m în apropiere, staţia trebuie montată la cel puţin 20m de acel copac
•

Senzor pentru temperatură, umiditate relativă şi pentru presiunea atmosferică
Trebuie amplasat la 1,25 – 2 m deasupra solului.

•
•

DEPARTE DE:
Obiecte care emit căldură – ex. Roci, beton, asphalt, suprafeţe întunecate, acoperişuri,
rocks, concrete, asphalt, dark surfaces, roofs, coşuri de fum, aparate de aer condiţionat,
ventilatii;
Fântâni, râuri, lacuri, sau obiecte care pot schimba artificial condiţiile de umiditate;

2.1 Senzor pentru viteza vântului
•
•

La o înălţime de minim 2 m deasupra solului;
Deasupra celorlalţi senzori.

2.2 Senzor de ploaie
•
•
•

La o înălţime de 1,10 – 1,90 m deasupra solului;
Deschiderea superioară a senzorului trebuie să fie absolut orizontală;
IMPORTANT: Nu trebuie să existe apă în senzor, altele decât precipitațiile naturale.

•
•
•

DEPARTE DE:
Maşini de erbicidat;
Sisteme de irigaţii;
Acoperişuri, copaci, sau alte suprafeţe de pe care poate cade apă pe senzori.

2.3 Panoul solar
•
•

Trebuie să fie orientat spre Sud;
Trebuie instalat înclinat la 60⁰ faţă de sol. Dacă nu folosiți suportul din cutie, asigurați-vă
că unghiul este corect.
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3 Instalarea
În acest capitol este descris modul de instalare a Meteobot Pro. Pentru că Meteobot Mini are
mai puţine componente, acestea pot fi instalate mai sus pe stâlp.

3.1 Stâlp
•
•
•

Stâlp (ex. ţeavă metalică) cu diametrul de 4-5 cm, şi o lungime de 3m pentru Meteobot
Pro şi 1,5m pentru Meteobot Mini;;
Pentru Meteobot Pro: îngropaţi stâlpul 1 m; pentru Meteobot Mini – 70 cm;
IMPORTANT: Trebuie sa fie perfect vertical!

3.2 Cutia cu sistemul electronic
•
•
•

Instalaţi cutia prin strângere cu două coliere de φ40-60 mm;
Pentru Meteobot Pro: cutia trebuie montată la 75 cm înălţime faţă de sol şi orientată
spre sud;
Pentru Meteobot Mini: cutia trebuie montată la 45 cm înălţime faţă de sol şi orientate
spre sud.
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3.3 Senzor pentru temperatură, umiditate relativă şi presiune atmosferică
•
•

Instalaţi senzorul folosind colierul cutiei cu sistemul electronic;
Senzorul trebuie orientat spre nord

3.4 Panoul solar
•
•
•
•

Montaţi panoul solar prin strângere cu coliere;
For Meteobot Pro: deasupra cutiei; partea de jos a panoului nu trebuie sa atingă cutia;
For Meteobot Mini: la acelaşi nivel cu cutia;
IMPORTANT: panoulsolar trebuie orientat spre sud.
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3.5 Senzor de ploaie
•
•
•
•
•

Instalaţi senzorul prin strângere cu două coliere;
Pentru Meteobot Pro: partea de sus a senzorului trebuie sa fie cu 5 cm deasupra stâlpului;
Pentru Meteobot Mini: partea de sus a senzorului trebuie să fie cu 20 cm deasupra
stâlpului
Senzorul trebuie orientat spre est;
IMPORTANT: Partea de sus trebuie sa fie perfect orizontală.

3.6 Senzor pentru viteza vântului
•
•
•

Instalaţi senzorul prin strângere cu un singur colier
IMPORTANT: trebuie să fie deasupra celorlaţi senzori;
Senzorul trebuie orientat spre vest.
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3.7 Senzor pentru temperature solului
•
•
•
•

Săpaţi o groapă în sol la adâncimea dorită şi îngropaţi senzorul;
IMPORTANT: Bătătoriţi pământul în jurul lui petru a elimina eventuale perne de aer;
IMPORTANT: Nu introduceţi senzorul forţat în pământ;
IMPORTANT: Dacă există risc de rozătoare, protejaţi cablul cu un tub.

3.8 Senzor pentru umiditatea în sol
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

IMPORTANT: Puneţi senzorul în apă curată timp de 30 min;
Senzorul trebuie plasat în rădăcinile plantei;
Amplasarea senzoului trebuie să fie întro zonă representativă din câmp:
o Condițiile de sol (tip, pantă, etc.) ar trebui să fie similare cu condițiile de sol
predominante
o Marginile câmpului nu sunt potrivite;
o Plantele lângă care este amplasat senzorul, trebuie să fie de dimensiuni medii.
IMPORTANT: Dacă doriţi să controlaţi un sistem de irigare cu Meteobot®, ar trebui să
utilizați cel puțin trei senzori de umiditate a solului, amplasate la aceeași adâncime, în
locații diferite, astfel încât citirile să fie reprezentative pentru câmp;
Instalaţi senzorul intro gaură cu diametrul de 25 mm, la adâncimea dorită;
IMPORTANT: Bătătoriţi pământul deasupra;
Dacă utilizați un burghiu / freză, amestecaţi solul cu apă și turnaţi un pic de noroi în
gaură. Instalaţi senzorul la adâncimea dorită și umpleţi gaura cu restul de noroi;

Dacă staţia meteo are mai mulţi senzori, repetați procedura pentru fiecare dintre ei;
IMPORTANT: Nu introduceţi cu forţa senzorul în sol;
IMPORTANT: Dacă există risc de rozătoare, protejaţi cablul cu un tub;
Senzorul transmite date corecte 2 ani. După această perioadă, senzorul trebuie schimbat.
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3.9 Senzor pentru umiditatea pe frunze
•
•
•
•

Fixaţi senzorul cu “şoricei” cât mai aproape de planta a cărei umiditate pe frunze doriţi
să o urmăriţi;
Înclinaţia faţă de sol trebuie să fie de aprox 30⁰;
IMPORTANT: dacă senzorul se murdăreşte, trebuie curăţat cu o cârpă moale;
IMPORTANT: nu zgâriaţi suprafaţa senzorului.

Pagină 11 / 21

3.10 Conexiunea cablurilor
•
•

•

Deschideți capacul cutiei cu
o șurubelniță dreaptă (-);
Introduceți cablurile de la
senzori și de la panoul solar
în cutie prin intermediul
presetupelor
(lacasele
rotunde), în capătul inferior
al cutiei;
IMPORTANT: Doar un
singur cablu ar trebui să
treacă
printr-o
presetupă. În caz contrar,
apa poate penetra și
umezeala poate deteriora
placa de circuit electronic.
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3.11 Schema electrică

1. Instalaţi SIM card în telefon şi dezactivaţi codul PIN;
2. Instalaţi SIM card în slotul SIM card din cutia electronică;
3. Conectaţi cablurile în prizele corespunzătoare din cutia electronica, urmărind schema
electrică. Apoi înșurubați șuruburile soclu cu o șurubelniță mică;
3.1. IMPORTANT: Conectaţi cablurile senzorilor după codurile de culoare indicate în schemă;
3.2. Pentru senzorul de viteza vântului, senzorul de ploaie şi cel pentru umiditatea solului,
nu contează ordinea cablurilor;
4. Conectaţi bacteria în cutia electronica
5. IMPORTANT: conectaţi cablul roşu în soclul roşu (+) şi cablul negru la soclul negru (-);
6. Conectaţi cablurile panoului solar unul câte unul, conform schemei.
IMPORTANT: Atenţie la conectarea cablurilor! Un scurt circuit poate distruge panoul solar;
7. Închideți capacul, asigurându-vă că se potrivește bine pe cutie;
8. Strângeți presetupele (prin înșurubarea lor în sensul acelor de ceasornic), astfel încât să se
potrivească strâns în jurul cablurilor;
9. Legaţi cablurile cu “şoricei”.
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4 Diagnoză
Există 3 diode de tip LED care luminează intermitent:
• Roşu şi verde în partea dreaptă;
• Roşu în partea stângă.

4.1 Pornire iniţială
•
•
•

Când este sub tensiune (după conectarea baterieu) LEDurile roşu şi verde din dreapta
luminează continuu
După câteva secunde, LEDul roşu din dreapta se stinge, LEDul verde din dreapta
luminează continuu şi LEDul roşu din stânga luminează intermitent;
Când staţia meteo se conectează la GSM, LEDul verde se stinge, iar LEDul roşu din stânga
luminează intermitent la intervale lungi.

4.2 Transmitere de date
•
•

Când staţia transmite, intâi LEDul roşu, apoi cel verde încep să lumineze;
Când staţia opreştetransmiterea de date LEDurile se sting, întâi cel verde, apoi şi cel roşu.

4.3 Nu există acoperire GSM
•
•

Când nu există conexiune GSM, LEDul roşu din stânga luminează cu frecvenţă mare şi
cele 2 LEDuri din dreapta luminează;
Staţia încearcă să se conecteze de trei ori, apoi aşteaptă o oră

4.4 Nu există conexiune la server
•
•

LEDul din dreapta se stige după ce staţia citeşte datele din senzori; dacă LEDul verde din
dreapta luminează continuu, staţia nu se poate conecta la server şi nu poate transmite;
În această situaţie, contactaţi echipa de consultanţă Meteobot® la adresa
tech@meteobot.com.
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5 Recepţionarea datelor de la staţia meteo
Trebuie să instalaţi aplicaţia Meteobot® app în telefonul mobil-tabletă
După instalare, continuaţi cu: “Registering the weather station”.

5.1 Instalarea aplicaţiei
Download and install the Meteobot® app pe telefon. Când porniţi aplicaţia, urmăriţi următorii
paşi:
• Introduceţi adresa e-mail. Veţi primi un cod de confirmare. Apăsaţi “Next”;
IMPORTANT: Utilizaţi o adresă de email uzuală, pentru ca veţi primi acolo informaţii
despre Meteobot®;

5.2 Înregistraţi staţia meteo
Din aplicaţie selectaţi „New weather station“ şi urmaţi paşii:
• Scanaţi QR code de pe eticheta staţiei. Dacă nu dpriţi scanare, apăsaţi “Skip” şi tipăriţi
serial number şi PIN-code de pe eticheta staţiei;
• Daţi un nume staţiei;
• Aşteptaţi ca telefonul să detecteze locaţia şi apăsaţi “Next”;
• Daţi un nume locaţiei;
• Completaţi configurarea senzorilor (număr, type, adâncime, etc.)
Acum puteţi urmări datele Meteobot®. În funcţie de configurare, în maxim 1 ora veţi primi date
de la staţie.

5.3 Frecvenţa transmiterii datelor
În general, staţia culege date din senzori la fiecare 10 min şi transmite o data pe oră.
IMPORTANT: O frecvenţă mai mare a transmiterii datelor consumă mai mult curent. Pet imp de
iarnă, acest lucru poate determina golirea bateriei.
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6 Maintenanţa
Staţia meteo nu necesită operaţii de mentenanţă, dar trebuie executate următoarele:
• Senzorul de ploaie trebuie curăţat cu o cârpă moale;
• Senzprul de umiditate pe frunze trebuie şters cu grijă. Nu trebuie zgâriat
• Panoul solar trebuie şters cu grijă;
• Verificaţi verticalitatea stâlpului;
• Bătătoriţi periodic pământul deasupra senzorului de umiditate în sol. IMPORTANT: Nu
trebuie să existe aer în apropierea senzorului;
• Senzorul pentru umiditatea în sol trenuie înlocuit după 2 ani;
• Monitorizaţi nivelul bateriei (mai ales iarna). Sun 11,5 V nu depăşiţi frecvenţa transmiterii
datelor (la fiecare oră)
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7 Depanare
Acest capitol oferă soluţii de depanare.
IMPORTANT: De câte ori doriţi înlocuirea unui component, întâi trebuie dezinstalat.

7.1 Bateria nu se încarcă
Dacă bacteria nu se încarcă pe vreme însorită, există probleme de
încărcare.

№
1
2
3
4
5
6

7

Cauză
Panoul solar este prea murdar
Panoul solar este zgâriat, sau spart
Cablul de la panoul solar este întrerupt
Cablurile panoului solar nu sunt legate
correct în cutia electronică
Cablurile bateriei nu sunt conectate
corect
Nu este nico prpblema din p. 1 – 5, dar
bateria nu se încarcă

Panoul solar/bacteria înlocuite, dar tot nu
încarcă

Soluţie
Curăţaţi panoul solar
Înlocuiţi panoul solar
Cablul trebuie înlocuit
Conectaţi cablurile conform schemei
electrice
Conectaţi cablurile conform schemei
electrice
Masuraţi tensiunea întro zi însorită
• Dacă voltajul este peste 14 V,
înlocuiţi bateria
• Dacă voltajul este sub 14 V, înlocuiţi
panoul solar
Apelaţi echipa de service

7.2 Staţia meteo nu transmite date
№
1
2
3
4

Cauză
Nu există acoperire GSM
SIM card distrus
SIM card neplătit
Voltajul bateriei sub 11 V

Soluţie
Mutaţi staţia întro zonă cu acoperire
Înlocuire SIM card
Plătiţi factura
Vezi secţiunea 7.1
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7.3 Date incorecte
№
1

Cauză
Un sensor este incorrect conectat

2
3
4
5

Senzorul este murdar
Cablul senzorului este deteriorat
Senzorul este deteriorat
Senzorul a fost înlocuit, dar au rămas
problemele

Soluţie
• Deconectaţi panoul solar;
• Deconectaţi bateria;
• Conectaţi senzorul conform
schemei electrice;
• Conectaţi bateria;
• Conectaţi panoul solar.
Curăţaţi cu grijă senzorul
Înlocuiţi senzorul
Înlocuiţi senzorul
Apelaţi echipa de service
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8 Dezinstalare
Când dezinstalaţi staţia, sau oricare component, urmăriţi paşii de mai jos.

8.1 Dezinstalarea staţiei
•
•
•
•
•
•

Deschideţi capacul cutiei electronice;
Deblocaţi cablurile;
Deșurubați unul dintre cablurile panoului solar din placa de circuit electronic și-l izolați.
Apoi deșurubați celălalt cablu și izolați-l la fel de bine. Retrage cablurile panoului solar
din cutie;
Scoateți papuciide cablu din bornele bateriei. Luaţi bateria din cutie;
Desfaceți cablurile unuia dintre senzorii și scoateţi senzorul din cutie. Se repetă pentru
toți senzorii;
Dezinstalaţi componentele de pe stâlp.

8.2 Dezinstalarea unui senzor
IMPORTANT: Dacă nu înlocuiți senzorul imediat, montați o bucată scurtă de cablu în
presetupa și strângeți-l. În caz contrar, apa poate intra în cutie și poate deteriora placa
de circuite electronice;
IMPORTANT: Scoateţi cu grijă senzorii din pământ, nu trageţi de cablu.

8.3 Înlocuirea bateriei
•
•
•
•
•
•
•

Deschideţi capacul cutiei electronice
Deblocaţi cablurile;
Deșurubați unul dintre cablurile panoului solar din placa de circuit electronic și-l izolați.
Apoi deșurubați celălalt cablu și izolați-l la fel de bine. Retrage cablurile panoului solar
din cutie;
Scoateți papuciide cablu din bornele bateriei. Luaţi bateria din cutie;
Conectaţi bacteria nouă conform schemei electrice
Conectaţi panoul solar în cutia electronică
Închideţi bine cutia

8.4 Înlocuire panou solar
•
•
•
•

Deschideţi capacul cutiei electronice
Deblocaţi cablurile;
Deșurubați unul dintre cablurile panoului solar din placa de circuit electronic și-l izolați.
Apoi deșurubați celălalt cablu și izolați-l la fel de bine. Retrage cablurile panoului solar
din cutie;
Scoateți papuciide cablu din bornele bateriei. Luaţi bateria din cutie;

8.5 Dezinstalaţi panoul solar.
•
•

IMPORTANT: Fără panou solar, staţia poate funcţiona 30 zile. Înlocuiţi panoul solar cât
de repede puteţi!
Instalaţi noul panou solar;
Atenţie când conectaţi cablurile în cutia electronică;
IMPORTANT: Un scurt circuit poate distruge panoul solar.
Pagină 19 / 21

9 Specificaţii tehnice

Senzor
Temperatura aerului
Umiditate relative în aer
Presiune atmosferică
Viteza vântului
Direcţia vântului (optional)
Cantitate de precipitaţii
Intensitatea precipitaţiei
Umiditatea pe frunze (optional)
Radiație solară (optional)
Umiditatea în sol
Temperatura solului
Panou solar (fotovoltaic)
Baterie

Resoluţie
0,1 °C
0,10%
1 hPa
0,4 m/s
22,5°

Interval
Acurateţe
-40 °C to +125 °C
± 0,5 °C
0 - 100%
±2%
500 - 1100 hPa
± 1 hPa
0,9 - 40 m/s
± 0,5 m/s
0° - 360°
± 3°
2
0,25 l/m - ∞
0,25 l/m2
peste 0 °C
0,25 l/m2
0,25 l/h
0,25 - 180 l/h
0,25 l/h
2,80%
0 - 100%
± 1,4 %
10 W
1 % - 2000 W m⁻²
±1%
0,10%
0 - 100%
0,4 %
0,1 °C
-55 to +125 °C
± 0,5 °C
1V
1 - 21 V
± 0,4 V
Interval de temperatura: -28 to +50 °C
Voltaj: 11 - 14,4 V
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10 Protecţia mediului
10.1 Dispoziţii
Acest apparat este în concordanţă cu directive Uniunii Europene “Waste electric & electronic
equipment. Prin eliminarea totală la sfârşitul exploatării, se asigură condiţiile de protecţie a
mediului.
Simbolul
imprimat pe produs, pe ambalaj, sau pe documentele însoţitoare, indică
interdicţia depozitării lui ca deşeu. Aparatul se va supune regulilor de colectare şi reciclare a
componentelor.
Reciclarea componentelor asigură condiţiile de protejare a mediului. Pentru mai multe informaţii,
accesaţi directivele agenţiilor naţionale responsabile cu protecţia mediului.

10.2 Informaţii despre baterie
Bateria este reîncărcabilă şi nu conţine plumb, sau acid. A fost testate să funcţioneze întrun
interval de temperature cuprins între 28°C şi +50°C. Nu expuneţi bateria la temperaturi peste
+55°C.
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