РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Благодарим Ви, че закупихте Meteobot®!
Това ръководство съдържа инструкции за инсталация, правилна експлоатация, и
демонтаж на метеостанция Meteobot®.
Моля прочетете внимателно инструкциите, преди да започнете работа – гаранцията на
продукта зависи от правилната му инсталация и експлоатация.
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Проинтегра ООД
Варна 9009, ул. Тодор Пенев 2
0884 833 780 tech@meteobot.com
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1 Подготовка
1.1 Какво съдържа комплектът?

No

Компонент

Meteobot Pro

1

Кутия с електронна платка

✔

2

Сензор за дъжд

✔

3

Сензор за скорост на вятъра

✔

*

Сензор за скорост и посока на вятъра

4

Слънчев панел

✔

5

Сензор за температура, влажност на въздуха
и атмосферно налягане

✔

6

Сензор за листна влага

В зависимост
от поръчката

*

Сензор за слънчева радиация

В зависимост
от поръчката

7

Сензор за температура на почвата

✔

8

Сензор за влажност на почвата

✔

9

Акумулатор

✔

В зависимост
от поръчката
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1.2 Общ изглед
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1.3 Преди да започнете инсталацията
Подсигурете си:
•

Стълб (метална тръба) с диаметър: 4-5 см и дължина 3 м;

•
•

Стълба;
Мобилен телефон с Android или iOS;

•
•

Инструменти;
Чук (за забиване на тръбата);

•

Потопете сензора за почвена влага в чиста вода за 30 минути
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2 Къде да разположим станцията?
Станцията трябва да се постави на място, на което има GSM обхват.
За да получавате точни показания, е важно да позиционирате станцията по следния
начин:
• Върху равен терен и на място, представително за района;
• Ако наблизо има друг обект (напр. дърво, сграда или др.), станцията трябва да е
монтирана на разстояние от обекта, което е 4 пъти по-голямо от височината му.
Пример: ако наблизо има 5-метрово дърво, станцията трябва да е на 20 метра от
него.

2.1 Сензор за температура, влажност на въздуха и атмосферно налягане
•

•
•

На височина 1,25 – 2 м над земята.
ДАЛЕЧ ОТ:
Обекти, отдаващи топлина – напр. скали, бетон, асфалт, тъмни повърхности,
покриви, комини, климатици, вентилационни отвори;
Водоеми и други обекти, които изкуствено променят влажността на въздуха
(напр. река, язовир и т.н.).

2.2 Сензор за вятър
•
•

На височина минимум 2 м над земята;
Да бъде над всички останали сензори.

2.3 Сензор за дъжд
•
•

•
•
•

На височина 1,10 – 1,90 м над земята;
Горният отвор на сензора да бъде абсолютно хоризонтален; • ВАЖНО: Да не се
допуска изкуствено попадане на вода в сензора.
ДАЛЕЧ ОТ:
Пръскачки;
Дъждуващи напоителни системи;
Стрехи, водосточни тръби, листа на дървета и други повърхности, от които в него
може да попадне вода.

2.4 Слънчев панел
• Да е ориентиран на юг под ъгъл 45⁰ - 60⁰ спрямо земята; • Ако не
използвате стойката в комплекта, спазвайте същия ъгъл.
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3 Инсталация
В този раздел е описана инсталацията на Meteobot Pro.

3.1 Стълб
•
•
•

Използвайте стълб (метална тръба) с диаметър: 4-5 см и дължина 3 м;
Забийте го на 1 м в земята;
ВАЖНО: Да е напълно вертикален!

3.2 Кутия с електронна платка
•
•

Монтира се като двете планки на гърба й се захващат за стълба с 2 бр. скоби φ4060
мм от комплекта;
Долният ръб на кутията да е на 75 см от върха на стълба; кутията да е от южната
страна на стълба;
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3.3 Сензор за температура, влажност на въздуха и атмосферно налягане
Монтира се на стълба с долната скоба, с която е закрепена кутията; Да
е от северната страна на стълба (противоположно на кутията).

3.4 Слънчев панел
•
•
•

Монтира се на стълба с отделна скоба φ40-60 мм;
За Meteobot Pro: над кутията; да не опира в кутията;
ВАЖНО: Да е ориентиран на ЮГ.
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3.5 Сензор за дъжд
•
•
•
•

Монтира се на стълба с 2 бр. скоби φ40-60 мм от комплекта;
Горният ръб на сензора за дъжд да бъде на 5 см над стълба;
Да е от източната страна на стълба;
ВАЖНО: горният отвор на сензора да е абсолютно хоризонтален.

3.6 Сензор за вятър
•
•

Монтира се най-горе на стълба с отделна скоба φ40-60 мм от комплекта; •
ВАЖНО: сензорът за вятър да е над всички останали сензори;
Да е от западната страна на стълба.

3.7 Сензор за температура на почвата
Изкопава се дупка в земята и сензорът се заравя в нея на желаната дълбочина;
ВАЖНО: уплътнете почвата, така че около сензора да няма въздух;
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•
•

ВАЖНО: да не се забива чрез натиск в земята;
Ако има опасност от гризачи, поставете кабела в тръба или друга защитна
обвивка.

3.8 Сензор за влажност на почвата
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•

ВАЖНО: преди монтаж сензорът трябва да се потопи в чиста вода за 30 минути;
Сензорът трябва да се позиционира в кореновата система на растенията;
Точката, в която се поставя сензорът, трябва да бъде представителна за полето:
o Крайните участъци не са подходящи;
o Почвените условия (вид, наклон и др.) трябва да са идентични с
преобладаващите почвени условия в цялото поле;
o Растенията, в чиито корени е сензорът, трябва да са средноголеми.
Твърде силни или твърде слаби растения не са подходящи.
ВАЖНО: Ако с Meteobot® ще управлявате поливна система, трябва да използвате
поне три сензора за влажност на почвата, поставени на различни места, но на
една и съща дълбочина, за да са меродавни показанията;
Изкопава се дупка в земята (мин. диаметър 25 мм) и сензорът се поставя
внимателно в нея на желаната дълбочина;
ВАЖНО: уплътнете почвата, така че около сензора да няма въздух;
Ако пробивате дупка със свредел, най-удачно е част от изкопаната почва да се
смеси с вода до получаване на гъста кал, част от която се изсипва в дупката. След
това се поставя сензорът и се изсипва и останалата кал;

Ако станцията Ви има няколко сензора, повторете процедурата за всеки от тях;
ВАЖНО: Сензорът да не се забива чрез натиск в земята;
ВАЖНО: Ако почвата над сензора се разпука при засушаване, уплътнете я;
ВАЖНО: Ако има опасност от гризачи, поставете кабела в тръба или друга
защитна обвивка;
Сензорът дава коректни показания около 2 години в зависимост от условията.
След това го подменете.
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3.9 Сензор за листна влага
•
•
•

Захваща се с кабелни връзки от комплекта близо до растението, чиято листна
влага ще измерва;
Наклонът спрямо земята да е около 30⁰;
ВАЖНО: При замърсяване да се почиства с мека навлажнена кърпа; • ВАЖНО:
При монтаж и почистване да се внимава да не се надраска.

3.10 Свързване на кабели
•
•

•

Отваря се капака на кутията
с права отвертка (-);
Кабелите на сензорите и
слънчевия панел се вкарват
в кутията като се
промушват през щуцерите
(кръглите отвори) в долния
край на кутията;
ВАЖНО: през един отвор да
минава само един
проводник. В противен
случай в кутията може да
проникне влага.
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3.11 Схема на свързване на кабели

1. Краищата на кабелите на сензорите се вмъкват в съответната букса на електронната
платка, както е показано на схемата, след което болтчетата на буксите се затягат с
малка отвертка;
1.1. ВАЖНО: Сензорът за температура, влажност на въздуха и атмосферно налягане,
сензорът за листна влага и сензорът за температура на почвата се свързват към
електронната платка като се съблюдават цветовете на кабелите, както е
показано на схемата;
1.2. При сензора за скорост на вятъра няма значение кой кабел ще е отдясно и кой –
отляво в буксата. Същото важи за сензора за дъжд и за сензора за влажност на
почвата;
2. Поставя се акумулаторът в кутията и се свързва към електронната платка. ВАЖНО:
червена кабелна обувка на червена клема (+) и синя кабелна обувка на черна клема
(-);
3. Закачат се кабелите на слънчевия панел към електронната платка един по един,
както е показано на схемата.
ВАЖНО: Не допирайте кабелите един до друг! В противен случай слънчевият панел
ще даде на късо и може да изгори;
4. Затваря се капакът като се внимава да прилепне плътно към кутията;
5. Щуцерите се затягат като се завинтват по посока на часовниковата стрелка, така че
да стегнат кабелите;
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6. Висящата част на кабелите се захваща с кабелни връзки към стълба.

4 Диагностика
На електронната платка има три светодиода за диагностика: •
Червен и зелен – отдясно;
• Червен – отляво.

4.1 Първо стартиране
•
•
•

При подаване на захранване (т.е. свързване на акумулатора) червеният и
зеленият светодиоди отдясно светват постоянно;
След няколко секунди червеният отдясно изгасва, зеленият отдясно свети
постоянно, а червеният отляво започва да мига бързо;
Когато устройството се свърже с GSM мрежата, зеленият светодиод отдясно
изгасва, а червеният отляво започва да премигва през по-големи интервали.

4.2 Изпращане на данни
•
•

Когато устройството започне да подава данни, светват последователно червения
и зеления светодиоди намиращи се отдясно на платката;
Когато устройството приключи изпращането на данни, първо изгасва зеленият, а
след това и червеният светодиод намиращи се отдясно на платката.

4.3 Няма GSM обхват
•
•

Когато устройството не може да се свърже към GSM мрежата, червеният
светодиод отляво мига бързо, а двата светодиода отдясно светят постоянно;
Станцията опитва да се свърже към GSM мрежата три пъти. Ако не успее, след
един час опитва пак.

4.4 Няма връзка със сървъра
•

•

•

При подаване на захранване червеният и зеленият светодиоди отдясно светват
постоянно, след няколко секунди червеният изгасва, зеленият свети постоянно,
a червеният светодиод отляво започва да мига бързо. Когато устройството се
свърже с мрежата, зеленият светодиод изгасва, а червеният отляво започва да
премигва през по-големи интервали;
Следва момента, в който трябва да се изпратят данните на сървъра – светват
последователно червеният и зеленият светодиоди отдясно, червеният изгасва
след като се направи измерването, а зеленият остава да свети продължително устройството не може да установи връзка със сървъра;
При описаната ситуация се свържете с екипа за техническа поддръжка на
Meteobot® на tech@meteobot.com.
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5 Получаване на данни от метеостанцията
За да получавате данни от Вашата метеостанция, е нужно да инсталирате мобилното
приложение Meteobot® на Вашия телефон или таблет.
Ако вече имате инсталирано мобилното приложение, преминете към следващата
секция: „Регистриране на метеостанцията“.

5.1 Инсталиране на мобилно приложение
Изтеглете и инсталирайте приложението Meteobot® от магазина за приложения на
Вашия мобилен телефон или таблет. Ако за първи път стартирате приложението, ще
преминете през следните стъпки за първоначална инсталация:
• Въведете своя e-mail адрес. На него ще получите код за потвърждение. Натиснете
бутон „Напред“;
ВАЖНО: Използвайте e-mail адрес, който проверявате често. На него в бъдеще
ще получавате сервизна информация за Вашия Meteobot®;
• Проверете електронната си поща за кода и го препишете в следващия екран.
Натиснете бутон „Напред“.
С това първоначалната регистрация на потребител приключва и може да преминете към
регистриране на метеостанцията.

5.2 Регистриране на метеостанцията
От менюто на приложението (горе вляво на екрана) изберете „Нова метеостанция“ и
следвайте стъпките на екрана:
• Сканирайте QR кода за регистрация от етикета на метеостанцията. Ако възникне
проблем със сканирането, натиснете бутон „Прескочи“ и в следващия екран
препишете серийния номер и PIN-кода от етикета;
• Задайте име на метеостанцията, по Ваше желание;
• Изчакайте да телефонът Ви да определи текущото Ви местоположение и след
това натиснете „Напред“;
• Посочете име на местоположението, по Ваше желание.
• Попълнете данните за конфигурация на сензорите (брой, вид, дълбочина и др.)
С това регистрирането приключва и вече можете да виждате данни от Вашия
Meteobot®. В зависимост от конфигурацията, може да се наложи да изчакате наймного един час до получаване на първите данни.

5.3 Честота на получаване на данни
По подразбиране, станцията отчита показанията на сензорите на всеки 10 минути и ги
изпраща на всеки 1 час.
ВАЖНО: колкото по-често станцията изпраща данни, толкова по-голям е разходът на
енергия. През зимния период ниските температури намаляват полезния капацитета на
акумулатора и много честото изпращане на данни може да доведе до изтощаването му.
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6 Поддръжка
Метеостанцията сама по себе си няма нужда от поддръжка, за да функционира
целогодишно без прекъсване, но за оптималната й работа е препоръчително:
• Сензор за дъжд – ако фунията му е замърсена, почистете я;
• Сензор за листна влага – ако е замърсен, почистете го с влажна кърпа, като
внимавате да не го надраскате;
• Слънчев панел – ако е замърсен, почистете го с влажна кърпа, като внимавате да
не го надраскате;
• Ако стълбът или сензорите за дъжд, вятър и температура са наклонени,
изправете ги – трябва да са вертикални;
• Ако почвата около сензорите за температура и влажност на почвата се напука
(например, вследствие на засушаване), уплътнете я. ВАЖНО: Не трябва да остава
въздух около тях;
• Сензорът за почвена влага дава коректни показания около 2 години в зависимост
от условията. След това го подменете;
• През зимния период следете нивото на акумулатора. Ако то спадне под 11.5 V,
увеличете интервала на изпращане на данни на 1 час.
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7 Отстраняване на проблеми
Тази секция дава решения, в случай че възникнат проблеми с метеостанцията. ВАЖНО:
Когато е необходимо да се подмени даден компонент, винаги съблюдавайте
инструкциите за демонтаж в секция 8.

7.1 Акумулаторът не се зарежда
Aко на графиката за напрежение на акумулатора се вижда
прогресивно спадане, без повишаване, това означава, че
акумулаторът не се зарежда. Ако това се случва в слънчеви
дни, определено има проблем със зареждането.

№

Причина

Решение

1

Слънчевият панел е много замърсен

Почистете слънчевия панел

2

Слънчевият панел е счупен или
пробит

Подменете слънчевия панел

3

Кабелът от слънчевия панел към
кутията е прекъснат

Трябва да се подмени кабела на
слънчевия панел. Демонтирайте
панела и го изпратете за сервиз.

4

Кабелът от слънчевия панел е свързан
неправилно към електронната платка

Свържете кабела на слънчевия панел
съгласно схемата за свързване в т. 3.11

5

Кабелите на акумулатора не са
свързани или са свързани неправилно

Свържете кабелите на акумулатора
съгласно схемата за свързване в т. 3.11

6

Няма проблем с т. 1 - 4, но
акумулаторът все пак не се зарежда

С мултицет измерете напрежението
между кабелите на слънчевия панел в
слънчево време.
• Ако напрежението е над 14V,
подменете акумулатора
• Ако напрежението е под 14V,
подменете слънчевия панел

7

След подмяна на акумулатора и/или
Разглобете метеостанцията и изпратете
слънчевия панел, акумулаторът пак не кутията с електронната плакта за
се зарежда
сервиз
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7.2 Станцията не изпраща данни
№

Причина

Решение

1

Няма GSM обхват

Да се премести станцията на място с
повече обхват или да се постави SIM
карта на друг мобилен оператор, който
има обхват на съответното място

2

Повредена SIM карта

Да се подмени с нова

3

Неплатена месечна фактура (при
собствена SIM карта)

Да се плати фактурата

4

Напрежението на акумулатора е под Виж секция 7.1 Акумулаторът не се
11V
зарежда

7.3 Липсващи или неверни данни от сензор
№

Причина

Решение

1

Сензорът е счупен

Подменете сензора

2

Сензорът е замърсен или
задръстен

Почистете внимателно сензора

3

Кабелът от сензорa към кутията е
прекъснат или оголен

Подменете сензора

4

Кабелът от сензорa не е свързан
правилно

Разкачете последователно слънчевия
панел и акумулатора, свържете сензорa
по схема и възстановете захранването
по обратния ред.
ВАЖНО: спазвайте инструкциите за
монтаж и демонтаж в съответните
секции на ръководството.

5

Сензорът е подменен, но
проблемът остава

Подменете електронната платка

8 Демонтаж
При демонтаж на метеостанцията или на някои от компонентите й, следвайте тази
последователност на работа:

8.1 Демонтаж на метеостанция
•
•
•

Отваря се капака на кутията с права отвертка (-);
Развиват се щуцерите;
Разкача се единият кабел от слънчевия панел и СЕ ИЗОЛИРА. След това се разкача
другият кабел и също СЕ ИЗОЛИРА. След това кабелите се издърпват от кутията;
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•
•

Разкачат се кабелните обувки на акумулатора и същият се изважда от кутията;
Разкачат се един по един кабелите, идващи от сензорите, след което се издърпват
от кутията;
• Демонтират се от стълба всички елементи от метеостанцията.
ВАЖНО: За да извадите сензор от земята, го изкопайте. НЕ го дърпайте за кабела.

8.2 Демонтаж на сензор
•
•

Отваря се капака на кутията с права отвертка (-);
Разкача се единият кабел от слънчевия панел и СЕ ИЗОЛИРА. След това се разкача
другият кабел и също СЕ ИЗОЛИРА;
• Разкачат се кабелните обувки на акумулатора и същият се изважда от кутията;
• Разкачат се кабелите, идващи от съответния сензор. Развива се съответният
щуцер. Кабелите на сензора се издърпват от кутията.
ВАЖНО: Ако не подмените сензора веднага, сложете късо парче кабел в щуцера
и го затегнете. В противен случай може да проникне влага в кутията и да повреди
електронната платка;
• Демонтирайте сензора.
ВАЖНО: За да извадите сензор от земята, го изкопайте. НЕ го дърпайте за кабела;
• Акумулаторът се поставя в кутията и му се закачат кабелните обувки.
ВАЖНО: Червената кабелна обувка се свързва към червената клема (+) и синята
кабелна обувка – към черната клема (-);
• Закачат се кабелите на слънчевия панел към електронната платка един по един.
ВАЖНО: Не допирайте кабелите един до друг! В противен случай слънчевият
панел ще даде на късо и може да изгори;
•

Затваря се капакът като се внимава да прилепне плътно към кутията; • Висящата
част на кабела се захваща с кабелна връзка към стълба.

8.3 Подмяна на акумулатор
•
•
•
•

Отваря се капака на кутията с права отвертка (-);
Разкача се единият кабел от слънчевия панел и СЕ ИЗОЛИРА. След това се разкача
другият кабел и също СЕ ИЗОЛИРА;
Разкачат се кабелните обувки на акумулатора и той се изважда от кутията;
Поставя се нов акумулатор в кутията и му се закачат кабелните обувки. ВАЖНО:
Червена кабелна обувка на червена клема (+) и синя кабелна обувка на черна
клема (-);
ВАЖНО: До поставяне на нов акумулатор, да не се закачат кабелите на слънчевия
панел! Станцията не може да работи без акумулатор (т.е. само със слънчев
панел)!;
стр. 19 / 22

•

•

Закачат се кабелите на слънчевия панел към електронната платка един по един.
ВАЖНО: Не допирайте кабелите един до друг! В противен случай слънчевият
панел ще даде на късо и може да изгори;
Затваря се капакът като се внимава да прилепне плътно към кутията.

8.4 Подмяна на слънчев панел
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•

Отваря се капака на кутията с права отвертка (-);
Разкача се единият кабел от слънчевия панел и СЕ ИЗОЛИРА. След това се разкача
другият кабел и също СЕ ИЗОЛИРА;
Разкачат се кабелните обувки на акумулатора и той се изважда от кутията;
Развива се щуцерът на кабела на слънчевия панел и кабелът се издрърпва от
кутията;
Демонтира се слънчевият панел. ВАЖНО: До поставяне на нов слънчев панел,
станцията може да работи само на батерия около 30 дни. Поставете нов слънчев
панел максимално бързо!
Монтира се нов слънчев панел;
Вкарват се кабелът на новия слънчев панел в кутията;
Акумулаторът се поставя в кутията и му се закачат кабелните обувки. ВАЖНО:
червена кабелна обувка на червена клема (+) и синя кабелна обувка на черна
клема (-);
Закачат се кабелите на слънчевия панел към електронната платка един по един.
ВАЖНО: Не допирайте кабелите един до друг! В противен случай слънчевият
панел ще даде на късо и може да изгори;
Затяга се щуцерът на кабела на слънчевия панел като се завинтва по посока на
часовниковата стрелка;
Затваря се капакът като се внимава да прилепне плътно към кутията; • Висящата
част на кабела захваща с кабелна връзка към стълба.
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9 Техническа спецификация
Сензор

Резолюция

Обхват

Точност

Температура на въздуха

0.1 °C

-40 °C to +125 °C

± 0,3 °C

Относителна влажност на въздуха

0,10%

0 - 100%

±2%

Атмосферно налягане

1 hPa

500 - 1100 hPa

± 1 hPa

0,4 m/s

0,9 - 40 m/s

± 0,5 m/s

22,5°

0° - 360°

± 3°

0,25 l/m2 - ∞ над
0 °C

0,25 l/m2

0,25 l/h

0,25 - 180 l/h

0,25 l/h

Листна влага (опция)

2,80%

0 - 100%

± 1,4 %

Слънчева радация (опция)

10 W

1 % - 2000 W m⁻²

±1%

Влажност на почвата

0,10%

0 - 100%

0,4 %

Температура на почвата

0,1 °C

-55 до +125 °C

± 0,5 °C

1V

1 - 21 V

± 0,4 V

Скорост на вятъра
Посока на вятъра (опция)
Количество на дъжда
Интензивност на дъжда

Слънчев панел
Акумулатор

0,25 l/m

2

Експлоатационна температура: -28 до +50 °C
Експлоатационно напрежение: 11 - 14,4 V
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10 Опазване на околната среда
10.1 Изхвърляне
Това устройство е маркирано в съответствие с Директивата за отпадъците от
електрическо и електронно оборудване (WEEE) на Европейския съюз. Като се погрижите
това устройство да бъде изхвърлено по правилния начин в края на експлоатационния
му период, Вие ще помогнете за предотвратяване на възможни отрицателни
последствия за околната среда и здравето на хората.
Символът
върху устройството, опаковката му или приложените документи
показва, че това устройството не трябва да се третира като битов отпадък. Вместо това,
то трябва да се предаде в специализиран пункт за рециклиране на електрическо и
електронно оборудване. Рециклирането на материали спомага за опазване на
природните ресурси. При изхвърлянето му спазвайте местните норми за изхвърляне на
отпадъци. За по-подробна информация за третирането, възстановяването и
рециклирането на това устройство се обърнете към Вашата местна градска управа, към
Вашата служба за изхвърляне на битови отпадъци или към търговеца, от когото сте
закупили устройството.

10.2 Информация за батерията
Това устройство съдържа оловно-киселинна необслужваема презареждаема батерия.
То е тествано за продъжителна експлоатация при температури от -28°C to +50°C. При все
това, дългото му излагане на екстремни температури (под -15°C или над +45°C)
съкращава капацитета и живота на батерията. Никога не излагайте батерията на
температури над +55°C.
В случай, че батерията трябва да се подмени, третирайте отпадъчната батерия
съобразно указанията в секция 10.1 Изхвърляне.
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