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Meteorológiai állomás Ethernet interfésszel 
 

 

Jellemzők 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az eszköz csatlakoztatása 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        
 

A SCAN megnyomása után a csatlakoztatott eszköznek láthatónak kell lennie a főablakban. 
 

       
 

Az IP-cím beállítása gomb lehetővé teszi az időjárási állomás IP-címének megváltoztatását. Ez a lépés nem 
szükséges, ha a számítógép Ethernet hálózati adaptere ugyanarra az IP-hálózatra van beállítva. 
 

Az időjárás állomás konfigurációja 
 

Az időjárás állomás alapértelmezett IP-címe 192.168.0.100 
- Nyissa meg a 192.168.0.100 IP-címet egy webböngészőn keresztül: 
 
 

 

 

 

A megerősítést követően a böngésző megjeleníti az időjárás állomás állapotát jelző ablakot. 

 

 
 

Az értékek leírása 

 
System  Az időjárás állomás belső hőmérséklete 
INST SPEED   Pillanatnyi szélsebesség 
AVG SPEED   Átlagos szélsebesség az utolsó 10 mérésből számolva 
GUST   Maximális szélsebesség, minden adatlekérdezés után aktualizálva  
  (WEB, SNMP, HTTP GET, UDP) 
DIRECTION  Szélirány 
PRESSURE  Abszolút légnyomás 
TEMPERATURE Hőmérséklet 
HUMIDITY  Abszolút vagy relatív páratartalom 
Windchill  Hőérzet-index - a szél miatti hőmérséklet érzethez hasonlítható 
Dew point  Harmatpont, az a hőmérséklet, amelynél a levegőben lévő pára lecsapódik 
Visibility  A látható napfény intenzitása 
UV factor  UV faktor 
STORM detector Az észlelt villámcsapások távolsága és energiája 
 

Eszköz beállítások 
 

                  

ELKO EP Hungary Kft. 
1142 Budapest 
Erzsébet királyné útja 125 
Tel: +36 1 40 30 132 
e-mail: info@elkoep.hu 
www.elkoep.hu 

Az IQWS-4000 egy meteorológiai állomás integrált Ethernet interfésszel és saját WEB szerverrel. 

Támogatja az SNMP, az UDP és a HTTP get M2M kommunikációs protokollokat. 

A következő egyedülálló tulajdonságokkal rendelkezik: 

• M2M protokoll kompatibilitás a korábbi GIOM 3000 modellel 

• Kompakt méret és letisztult kialakítás (IQtronic szabadalmaztatott TCPIP stack) 

• Nagypontosságú érzékelők 

• Passzív PoE LED jelzéssel 24 V-os tartományig, A osztályú túlfeszültség-védelemmel  

• Beépített DEFAULT gomb 

• Levehető TH érzékelő burkolat 

• Modern, egyszerű és reszponzív WEB felület 

Mért mennyiségek: Szélsebesség – pillanatnyi, átlagos és széllökés, Szélirány, Beaufort szélerősség-

fokozat, Hőérzet-index (Wind chill), Páratartalom – relatív, abszolút, Harmatpont, Abszolút vagy 

relatív légnyomás, Napfény intenzitás, UV-faktor, Villámcsapás távolságérzékelés az utolsó esemény 

naplózásával, beleértve az időt is. 

Csatlakoztassa az IQWS 4000 meteorológiai állomást egy passzív PoE funkcióval rendelkező switch-

hez, vagy használjon PoE injektort és 12 V-os DC adaptert, majd csatlakoztassa az Ethernetet a 

számítógépéhez. Előfordulhat, hogy egyes GbE switch-ek nem kompatibilisek, és az Ethernet 

kapcsolat esetleg nem jön létre. Az Ethernet-kábel PoE tápellátással történő csatlakoztatása után az 

RJ45 aljzaton lévő LED jelzőfény zölden világít, jelezve, hogy az időjárási állomás be van kapcsolva. A 

LED ezután körülbelül 2 másodpercre kialszik, majd az Ethernet-kapcsolatot jelzi, a hálózati 

tevékenységet jelző fényerősség mellett. Ha a LED villog, az Ethernet kapcsolat nem megfelelő. Az 

Ethernet csatlakozók tömítettségének meg kell felelnie az IP66-os védettségnek, a garancia érvényét 

veszti, ha az RJ45 csatlakozás mechanikusan sérült vagy korrodált. Kérjük, vegye figyelembe, hogy 

megemelt helyekre, például tetőkre és árbocokra történő telepítéseknél kötelező a megfelelő 

túlfeszültség-védelem kiépítése. 
 

Futtassa az IQ Locator alkalmazást, és keresse meg az időjárási állomást a SCAN gombra kattintva. 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az alkalmazás csak egyetlen Ethernet interfész jelenlétében működik 

megfelelően a számítógépen, ellenkező esetben a REBOOT és a SET IP gombok nem működhetnek, 

mivel ezek a funkciók a MAC rétegen működnek. Ezen kívül le kell tiltani minden tűzfalat és/vagy 

víruskereső alkalmazást, mivel ezek blokkolhatják az IQ Locator alkalmazás által igényelt csomagokat. 

Ha a Relatív nyomás 

van kiválasztva, az 

állapotoldal az abszolút 

légnyomás helyett a 

kiválasztott 

magassághoz tartozó 

relatív légnyomást 

jeleníti meg. 
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Értékek lekérése - SNMP 

Az meteorológiai állomás támogatja az SNMP protokoll 1-es verzióját. 
Az OID fa kibontása: 

 
Példa adatok olvasására SNMP-n keresztül iReasoning MIB böngészővel: 

 
Az UTC idő hexadecimális számként, az NTP másodpercek + az időzóna másodperceinek számaként 
értelmezhető. 
 

Értékek küldése UDP protokollon keresztül 
A GIOM3000-el való visszamenőleges kompatibilitás megőrzése érdekében az UDP formátum 
megegyezik a a GIOM3000 által használt formátummal – új értékek nem kerültek hozzáadásra a jelenleg 
nagyon korlátozott használat miatt. A protokoll az 1024-es és magasabb portot használhatja. 
 

 
 

 
 

Értékek küldése HTTP GET protokollon keresztül 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Villámcsapás érzékelő beállítása 

 
 
 
 
 

 
 
 

Érzékelő kalibrálása 

 
 

Device ulitity 

 
 
 
 
Műszaki adatok - tartományok és pontosság: 
 

Szélsebesség: 0 - 180 km/ (0 - 50 m/s)  

Felbontás: 0,1 m/s  

Érzékelési határ: 0,7 m/s  

Mérési módszer: kontaktusmentes/HAL szenzor, mHz kimenet 

Mérési idő: 1 – 10 másodperc, a sebességtől függően 

Szélirány: 22.5° felbontás 

Grafikus ábrázolás: 16 pozíció, 360° 

Érzékelési módszer: Optikai INFRA ENCODER, 950 nm hullámhossz 

Hőmérséklet:  -40  .. 120 °C  

Felbontás: 0,1 °C  

Pontosság:  +/- 0,1 °C  

Relatív páratartalom: 0 - 100 °C  

Felbontás: 0,1 °C  

Pontosság:  +/- 1,5%  

Abszolút nyomás: 300 - 1200 hPa   

Felbontás: 0,1 hPa  

Pontosság: 0,01 bar(0,1 m)  

Napfény intenzitás: 0 - 1050 W/m2  (460 - 940 nm), nem kalibrált 

Felbontás: 0,1 

Pontosság: 10% 

UV faktor: 0 - 20 (300 - 400 nm), nem kalibrált 

Felbontás: 0,1 

Pontosság: 0,5 

Villámdetektor: 0 - 40 km  

Felbontás: 1 km 

    

Frissítési intervallum: 1-10 s 

Méretek: 250 x 277,6 x 77,9 mm.  

Ajánlott tápegység: 12 V/60 mA passzív POE 

Üzemi hőmérséklet:  -30 .. +60 °C 

A kábel hossza: 
0,3 m CAT6, LED teljesítmény- és 

aktivitásjelzéssel 

    

Ethernet: 10M 

Alapértelmezett IP cím: 192.168.0.100  

Mértékegységek: metrikus, angolszász 

 

GET Barometric altitude  0.1.3.6.1.4.1.21287.15.1.0  

GET Absolute Pressure  0.1.3.6.1.4.1.21287.15.2.0  

GET Relative Pressure  0.1.3.6.1.4.1.21287.15.3.0  

GET Wind SPEED   0.1.3.6.1.4.1.21287.15.4.0  

GET Wind GUST   0.1.3.6.1.4.1.21287.15.5.0  

GET Wind AVG   0.1.3.6.1.4.1.21287.15.6.0  

GET Wind direction number  0.1.3.6.1.4.1.21287.15.7.0  

GET Wind direction text  0.1.3.6.1.4.1.21287.15.8.0  

GET Wind direction degr.  0.1.3.6.1.4.1.21287.15.9.0  

GET Wind Beaufort  0.1.3.6.1.4.1.21287.15.10.0  

Saturated Steam Pressure  0.1.3.6.1.4.1.21287.15.11.0  

GET Rel. humidity  0.1.3.6.1.4.1.21287.15.12.0  

GET Dew point   0.1.3.6.1.4.1.21287.15.13.0  

GET Temperature  0.1.3.6.1.4.1.21287.15.14.0  

GET Windchill   0.1.3.6.1.4.1.21287.15.15.0  

GET Abs. humidity g/m3  0.1.3.6.1.4.1.21287.15.16.0  

GET Abs. humidity g/kg  0.1.3.6.1.4.1.21287.15.17.0  

GET Device name  0.1.3.6.1.4.1.21287.15.18.0  

GET Visibility   0.1.3.6.1.4.1.21287.15.19.0  

GET UV factor   0.1.3.6.1.4.1.21287.15.20.0  

GET Strom UTC time  0.1.3.6.1.4.1.21287.15.21.0  

GET Storm distance  0.1.3.6.1.4.1.21287.15.22.0  

GET Strom energy  0.1.3.6.1.4.1.21287.15.23.0 

Ha ez az opció engedélyezve van, az időjárás 

állomás a következő szintaxisban küld értékeket 

egy távoli szervernek: 

http://www.apiserver.com/data?&field1=11.3&fi

eld2=15.8&field3=247.5&field4=968.2&field5=21.

7&field6=41.2&field7=10.0&field8=110.0&field9=

0.4&field10=0x0.0&field10=0x0 

4000&field14=0x60 20651E 

http://www.apiserver.com/data? ezután következnek a mezők: 

field1  - átlagos szélsebesség  11,3 [m/s] 

field2  - széllökés   15,8 [m/s] 

field3  - szélirány   247,5 [fok] 

field4 - abszolút nyomás  968,2 [hPa] 

field5  - hőmérséklet   21,7 [°C] 

field6  - relatív páratartalom  41,2 [%] 

field7  - harmatpont   10,0 [deC] 

field8 - napfény intenzitása  110,0 [W/m2] 

field9 - UV-faktor   0,4 

field10 - az utolsó villámlás ideje  0x000002B [UTC hex] 

field11 - a villám távolsága  1,0 [km] 

field12 - foglalt   25 

field13 - Eszköznév   IQWS-4000 

field14 - az adatküldés UTC ideje  0x6020651E 

XML állapotfájl 
<status>  

<windspeed>11.3</windspeed>  

<winddir>11</winddir> 

<wdird>247.5</wdird>  

<windgust>15.8</windgust>  

<pressure>968.2</pressure>  

<systemp>31.2</systemp>  

<temperature>21.7</temperature>  

<baraltitude>360</baraltitude>  

<windchill>21.7</windchill>  

<relhumidity>41.2</relhumidity>  

<abshumidity>7.6</abshumidity>  

<dewpoint>10.0</dewpoint>  

<devname>GIOM4000NG </devname>  

<spower>110.0</spower>  

<uf>0.4</uf>  

<stime>N/A</stime>  

<sdist>1.0</sdist>  

<senr>2167.0</senr>  

<lpd>1018</lpd>  

</status> 

A hamis villámcsapás észlelésének elkerülésére 

csökkenthető az érzékelő érzékenysége. 

 Sensitivity  

 az érzékenység durva beállítása HIGH, LOW 

 Noise level - 0 – 7  

Az érzékenység finombeállítása, az érvényességi 

küszöb meghatározása 

 Spike rejection - 0 – 15  

A véletlenszerű interferencia-csúcsok mérséklése. 

Magasabb érték esetén a tüskék visszautasítása 

nagyobb, de a valódi villámcsapások észlelésének 

valószínűsége kisebb. 

 Validate threshold – 0 – 15  

Az érvényes villámcsapás hosszát meghatározó 

érték. A magasabb érték a hosszabb villámcsapások 

észlelését eredményezi, és kiküszöböli a 

véletlenszerű interferencia-csúcsok észlelését. 

 Wind calibration 

- kalibrációs görbe a szélcsatornában mért 

mHz-es impulzusok és a mérésenkénti dm/s 

értékek szerint. 

 Pressure calibration 

- állandó, mely eltolja az abszolút 

légnyomás értékét 

- az érték ezzel az állandóval növelve jelenik 

meg 

 Wind direction calibration 

- a szélirány tájolásának eltolása: 0 – 15; egy 

lépés 22,5 fokot jelent,  

- beállítása indokolt lehet, amikor az 

időjárás állomás nem telepíthető déli 

oldalra. 

• Restore default configuration 

a gyári alapbeállítások visszaállíthatók az 

időjárás állomás alján található (nyíllal 

jelölt) rejtett RESET gomb 5 másodpercnél 

hosszabb idejű nyomva tartásával. A fém 

tüskét a csomag tartalmazza. 

• Reboot device  

a készülék újraindítása, például a 

beállítások módosításainak mentéséhez. 

• Upload firmware to device 

a firmware frissítése, - a firmware az 

IQlocator segítségével is feltölthető. 

Az ELKO EP, s.r.o. ezennel kijelenti, 

hogy z útmutatóban leírt 

berendezésre az 1999/5/EC (R&TTE) 

európai irányelv és a 426/2000 Coll. 

számú kormányrendelet előírásai 

szerinti megfelelőségi nyilatkozatot 

adtak ki. 

Megfelelőségi nyilatkozat 

 


