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Оперативно ръководство
Относно това ръководство
Благодаря ви и поздравления за избирането на тази професионална метеорологична
станция! Ние сме сигурни, че ще се възползвате от предимствата и радиоуправляемата информация, които предлагат нашите инструменти.
Това ръководство ще ви напътства стъпка по стъпка за работата с PCE-FWS 20.
Използвайте това ръководство, за да се запознаете добре с Вашата професионална
метеорологична станция.
Термени

DCF/WWVB
DCF или WWVB е AM модулиран сигнал за време, излъчвани от правителството на
Федерална република Германия или NIST от САЩ. Времето се генерира от един
атомен генератор, който е с точност до 10 млрд. на една секунда.

LCD
“LCD” е акроним за "Liquid Crystal Display". Това е често срещан вид на екран,
използван в телевизори, компютри, часовници и цифрови уледи.

BAROMETER & BAROMETRIC PRESSURE (барометър/барометрично
налягане)
Барометър е устройство, което измерва налягането на въздуха - измерване на
атмосферното налягане. Ние всъщност не чувстваме атмосферното налягане, тъй като
то е еднакво във всички посоки.

RELATIVE AIR PRESSURE (относително атмосферно налягане)
Относителното атмосферно налягане е същото като барометричното налягане.
Изчисляването на относително налягане на въздуха е комбинация от абсолютното
налягане на въздуха и надморската височина.

ABSOLUTE AIR PRESSURE (абсолютно въздушно налягане)
Абсолютното атмосферно налягане е действителното налягане на въздуха, без връзка
с надморската височина.

INCHES OF MERCURY (inHg)
Инчове живачен стълб е единица за измерване на налягането на въздуха в САЩ.

HECTOPASCALS (hPa)
Хектопаскали са единици за измерване на налягането на въздуха в Международната
система (SI) за измерване. Hectopascal притежава една и съща стойност.
Метеорологичната станция PCE-FWS 20 се състои от базова станция (приемник),
предавател, един сензор за посоката на вятъра, един сензор за скорост на вятъра,
един дъждомер, USB кабел и пакет PC софтуер на CD-ROM.
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Базовата станция има тъч скрин LCD монитор, на който се показват следните данни:
 Горе вляво: IN-OUT температура и влага
 Горе вдясно: вятър и дъжд измервания
 Средата вляво: прогноза за времето (тенденция)
 Средата вдясно: налягане на въздуха текущо и „история”
 Долу под линията: час и дата, съхранени данни
Бележка: наличие на "Alarm-On icon" в дадена секция означава наличие на някаква
аларма.
Една допълнителна функция на Метеорологичната станция е възможността
всички измерени данни да бъдат показани на компютър, както и възможността за
качване на данните в Интернет сайтове.
Важни бележки
Всички действия и функции на метеорологичната станция се пускат с леко докосване
на сензорния екран в съответната област, натиснете с докосване +, ON / OFF или –
направете съответния избор или увеличете стойността.
Всяко активиране чрез докосване на сензорния екран се съпровожда със звуков сигнал и
включване за няколко секунди на фоновото осветяване на екрана.
Ако нито една област не се докосне в продължение на 30 секунди, дисплеят автоматично
ще се върне към нормален режим на показване (автоматично прекъсване)
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Сглобяване и настройка на сензорите / датчиците
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Важни бележки:
На ръба на сензора за посока на вятъра, има четири букви "N", "E", "S" и "W", показващи посока
на север, изток, юг и запад. Сензора трябва да се монтира така, че тези посоки да съвпаднат с
реалното местоположение на сензора. При неправилно позициониране, сензорът ще отчита
данните с една постоянна грешка вследствие на неправилна инсталация.
Контактора на кабела на датчика за скорост на вятъра трябва да се постави в контакта на
датчика за посока на вятъра, а контактора на кабела на датчика за посока на вятър да се
постави в контакта на датчика за температура и влага, маркиран като "Wind".
Контактора на кабела на датчика за дъжд трябва да се постави в контакта на датчика за
температура и влага, означен като “Rain”.

Пускане на системата
Постави две батерии LR6 (AA размер) в предавателя, при което LED намиращ се в средната
предна част на предавателя ще се включи за 4 секунди и след това ще изгасне, което показва
започване на нормална работа. Предавателят ще предаде данни и след това да започне
радио управляемо рутинно приемане на данни. Ако сигнала за времето се открие правилно,
тогава индикаторът ще започне да мига 5 пъти, което показва че времето е установено
правилно. Когато сигнала за времето е лош и приемането му е невъзможно, предавателят ще
прекрати радио управляемия прием в рамките на една минута и след това ще започне работа
в нормален режим. Когато има предаване на данни светенето на LED ще бъде за 20
милисекунди. По време на радио-управляем период на приемане, няма предаване и
нормалното предаване ще се възобнови, след приемането приключи. Най-дългото време за
радио-управляем прием е 5 минути.
След поставяне на батериите в Метеорологичната станция, всички сегменти на LCD ще бъдат
включени за няколко секунди, за проверка на всички възможни сегменти на дисплея.
След като метеорологичната станция направи първоначалното оценяване, тя ще започне да
регистрира данните, изпращани от предавателя (иконата за приемане на радио сигнали ще
бъде включена). Докато се получават данни, не е позволено да се докосва LCD екрана, в
противен случай с докосването на екрана се прекратява регистрацията на данните от
съответния сензор. Когато съответния сензор / предавател се регистрира, метеорологичната
станция автоматично ще премине към нормален режим на дисплея. След това всички
настройки могат да се извършват без проблем.
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Ако при инсталирането не се открие RCC сигнал при първоначалното инсталиране, то
предавателят ще се опитва веднъж на всеки час да получите RCC сигнал. След като
предавателят получи RCC сигнал ще го предаде към монитора.
RCC иконата ще се показва на дисплея, ако станцията не получи или изгуби RCC
сигнала.
Бележка: Най доброто време за получаване на сигнала е през нощта, между полунощ
и 6:00 часа сутринта – тогава има най-слаби атмосферни смущения.
Позициониране
След като сте проверили, че всички компоненти на метеорологична станция са
работещи, те могат да бъдат позиционирани на постоянните им места. Преди
постоянния монтаж, уверете се, че всички компоненти работят правилно в избраните
за тях места и в изправено положение. Ако напр., се появяват проблеми с радио
предаване 868 MHz, те могат да бъдат преодолени чрез преместване.
Бележка: Радио комуникацията между приемника и предавателя в открито поле може
да достигне разстояние до 330 фута (прибл.100 метра), при условие че няма
препятствия като сгради, дървета, превозни средства, високо напрежение и др.
Моля при избор на място за инсталация на станцията да вземете под внимание
обстоятелството, че PC екрани, радио или телевизионни приемници и други радио
екраниращи уреди могат да влошат обхвата на безжична комуникация.
Настройки
Бележки: Тъй като от настройките по подразбиране, са определени от производителя,
обикновено не са необходими допълнителни настройки с изключение на относително
налягане на въздуха (виж по-надолу). Ако са необходими промени, те се изпълняват
много лесно.
Основните настройки стават чрез докосване на Touch Screen в желаната област за
показване.
Основните настройки се извършват в следната последователност:
Бележки: дадена процедура може да се стартира по всяко време чрез докосване на
всяка друга област с изключение на “+”, “-” or “ON/OFF”.

Вътрешна температура
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Активирайте настройките, свързани с вътрешна температура чрез
1) Докоснете INDOOR TEMPERATURE секцията, + бутона и – бутона ще мигат.
Докоснете + бутона или – бутона, за да смените C с F или обратно.
2) Докоснете INDOOR TEMPERATURE секцията отново, за да поставите горната аларма за
вътрешната температура, the +, ON/OFF и – бутоните ще мигат, HI AL иконката ще се появи.
Докоснете + бутона или – бутона, за да смените стойностите, задръжте + или – бутана за 3s за
по-бърза промяна на стойностите. Докоснете ON/OFF бутона за включване/изключване на
алармата (ако алармата е активирана, иконата с говорителя ще бъде включена - алармената
функция е била разрешена).
3) Докоснете INDOOR TEMPERATURE секцията за трети път за настройка на долното ниво на
алармата за вътрешната температура, +, ON/OFF и – бутоните ще започнат да мигат, LO AL
иконата ще се появи. Докоснете + бутона или – бутона, за да смените стойностите, задръжте +
или – бутана за 3s за по-бърза промяна на стойностите. Докоснете ON/OFF бутона за
включване/изключване на алармата (ако алармата е активирана, иконата с говорителя ще
бъде включена - алармената функция е била разрешена).
4) Докоснете INDOOR TEMPERATURE секцията за четвърти път, за да се покаже максимално
записаната вътрешна температура (едновременно ще светне и MAX иконата). Задръжте
мигащата макс стойност за 3 сек и максималната стойност ще бъде сменена с настоящата
температура.
5) Докоснете INDOOR TEMPERATURE секцията за пети път и на екрана ще се появи найниско измерената вътрешна температура (едновременно ще светне и MIN иконата). Задръжте
мигащата мин стойност за 3 сек и тя ще бъде заменена с настоящата температура.

Външна температура

Активирайте настройките за външната температура чрез:
1) Докоснете OUTDOOR TEMPERATURE секцията, + и – бутоните ще започнат да мигат.
Докосни + или – бутона, за да смениш екрана между външна температура Outdoor
Temperature, леден вятър Wind Chill и точка на оросяване Dew Point.
2) Докоснете OUTDOOR TEMPERATURE секцията отново, + и – бутоните ще мигат. Докоснете
+ или – бутона, за да изберете C или F
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3) Докоснете OUTDOOR TEMPERATURE секцията за трети път, за да поставите горното
алармено ниво на външната температура, +, ON/OFF и – бутоните ще мигат, HI AL иконката ще
се появи. Докоснете + бутона или – бутона, за да смените стойностите, задръжте + или –
бутана за 3s за по-бърза промяна на стойностите. Докоснете ON/OFF бутона за
включване/изключване на алармата (ако алармата е активирана, иконата с говорителя ще
бъде включена - алармената функция е била разрешена).
4) Докоснете OUTDOOR TEMPERATURE секцията за четвърти път за настройка на долното
ниво на алармата за външната температура, +, ON/OFF и – бутоните ще започнат да мигат, LO
AL иконата ще се появи. Докоснете + бутона или – бутона, за да смените стойностите,
задръжте + или – бутана за 3s за по-бърза промяна на стойностите. Докоснете ON/OFF бутона
за включване/изключване на алармата (ако алармата е активирана, иконата с говорителя ще
бъде включена - алармената функция е била разрешена).
5) Докоснете OUTDOOR TEMPERATURE секцията за пети път, за да се покаже максимално
записаната външна температура (едновременно ще светне и MAX иконата). Задръжте
мигащата макс стойност за 3 сек и максималната стойност ще бъде сменена с настоящата
температура.
6) Докоснете OUTDOOR TEMPERATURE секцията за шести път и на екрана ще се появи найниско измерената външна температура (едновременно ще светне и MIN иконата). Задръжте
мигащата мин стойност за 3 сек и тя ще бъде заменена с настоящата температура.

Вътрешна влажност

Настройките на вътрешната влажност стават по следния начин:
1) Докосни INDOOR HUMIDITY секцията за настройка на високото алармено ниво за вътрешна
влажност, +, ON/OFF и – бутоните ще мигат, HI AL иконката ще се появи. Докоснете + бутона
или – бутона, за да смените стойностите, задръжте + или – бутана за 3s за по-бърза промяна
на стойностите. Докоснете ON/OFF бутона за включване/изключване на алармата (ако
алармата е активирана, иконата с говорителя ще бъде включена - алармената функция е била
разрешена).
2) Докосни INDOOR HUMIDITY секцията отново за настройка на ниското алармено ниво, +,
ON/OFF и – бутоните ще започнат да мигат, LO AL иконата ще се появи. Докоснете + или –

office@bioevibul.com

бутоните, за да се сменят стойностите, задръжте + или – бутана за 3s за по-бърза промяна на
стойностите. Докоснете ON/OFF бутона за включване/изключване на алармата (ако алармата е
активирана, иконата с говорителя ще бъде включена - алармената функция е била
разрешена).
3) Докосни INDOOR HUMIDITY секцията за трети път, за да се покаже максимално записаната
вътрешна влажност (едновременно ще светне и MAX иконата). Задръжте мигащата макс
стойност за 3 сек и максималната стойност ще бъде сменена с настоящата влажност.
4) Докосни INDOOR HUMIDITY секцията отново за четвърти път, за да се покаже минимално
записаната вътрешна влажност (едновременно ще светне и MIN иконата). Задръжте мигащата
мин стойност за 3 сек и минималната стойност ще бъде сменена с настоящата влажност.

Външна влажност
Настройките са подобни на вътрешната влажност

Скорост на вятъра

Активирайте тази функция по следния начин:
1) Докоснете WIND SPEED секцията, + и – бутоните започват да мигат. Натиснете + или –
бутона, за да преминете от средна скорост на вятъра Wind Average Speed към моментен вятър
Gust Speed.
2) Докоснете WIND SPEED секцията отново, + и – бутоните започват да мигат. Натиснете +
или – бутона, за да изберете km/h, mph, m/s, knots, или bft.
3) Докоснете WIND SPEED секцията за трети път за настройка на алармите, +, ON/OFF и –
бутоните ще мигат, HI AL иконката ще се появи. Докоснете + бутона или – бутона, за да
смените стойностите, задръжте + или – бутана за 3s за по-бърза промяна на стойностите.
Докоснете ON/OFF бутона за включване/изключване на алармата (ако алармата е активирана,
иконата с говорителя ще бъде включена - алармената функция е била разрешена)
4) Докоснете WIND SPEED секцията за четвърти път за настройка на алармите на посоката на
вятъра. Докоснете + или – за избор на съответната аларма за посока на вятъра, натиснете
ON/OFF за активиране или деактивиране на тази аларма.
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5) Докоснете WIND SPEED секцията за пети път за показване на max записаната скорост на
вятър, MAX иконата се показва също. Задръж за 3s натисната максималната стойност, за да я
заместиш с текущо измерената стойност.

Дъжд

Настройките се извършват по следния начин:
1) Докосни rain section секцията, + и – бутоните започват да мигат. Докоснете + или –
за да изберете между 1h, 24h, седмица week, месец month или общо total дъжд.
2) Докосни rain section секцията отново, + и – бутоните започват да мигат. + и –
бутоните започват да мигат. Докоснете + или – за да изберете между mm или inch.
3) Докосни rain section секцията за трети път за настройка на алармите, +, ON/OFF и –
бутоните ще мигат, HI AL иконката ще се появи. Докоснете + бутона или – бутона, за да
смените стойностите, задръжте + или – бутана за 3s за по-бърза промяна на
стойностите. Докоснете ON/OFF бутона за включване/изключване на алармата (ако
алармата е активирана, иконата с говорителя ще бъде включена - алармената
функция е била разрешена).
4) Докосни rain section секцията за четвърти път, за да се покаже максимално
записаната стойност. Натиснете тази стойност за около 3s, за да я замените с текущо
отчетената.
5) Докосни rain section секцията за пети път за нулиране на дъждомера чрез
задържане за около 3s - данните за 1h, 24h, седмица, месец и общо количество
валежи ще се рестартира от 0.
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Прогноза на времето

1) Докоснете WEATHER FORECAST секцията, + и – бутоните ще започнат да мигат.
Натиснете + или – бутона, за да преминете между слънчево SUNNY, разкъсана
облачност PARTLY CLOUDY, облачно CLOUDY, дъждовно RAINY.
2) Докоснете WEATHER FORECAST секцията отново, + и – бутоните ще започнат да
мигат. Натиснете + или – бутона за настройка на налягането от 2-4h Pa (2hPa по
подразбиране)
3) Докоснете WEATHER FORECAST секцията за трети път, + и – бутоните ще започнат
да мигат. Натиснете + или – бутона за настройка прага на бурята от 3-9h Pa (4 hPa по
подразбиране)

Налягане

1) Докоснете PRESSURE секцията, + и – бутоните ще започнат да мигат. Натиснете +
или – бутона, за да изберете абсолютно Absolute или относително Relative налягане.
2) Докоснете PRESSURE секцията отново, + и – бутоните ще започнат да мигат.
Натиснете + или – бутона, за да изберете между hPa, inHg или mmHg.
3) Докоснете PRESSURE секцията за трети път за настройка на относителното
налягане, + и – бутоните ще започнат да мигат, rel иконка се появява. Натиснете +
или – бутона, за да смените стойността, натиснете + или – бутона за 3s за по-бърза
промяна.
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4) Докоснете PRESSURE секцията за четвърти път за настройка на алармите, +, ON/OFF и –
бутоните ще мигат, HI AL иконката ще се появи. Докоснете + бутона или – бутона, за да
смените стойностите, задръжте + или – бутана за 3s за по-бърза промяна на стойностите.
Докоснете ON/OFF бутона за включване/изключване на алармата (ако алармата е активирана,
иконата с говорителя ще бъде включена - алармената функция е била разрешена).
5) Докоснете PRESSURE секцията за пети път за настройка на ниските аларми, +, ON/OFF и –
бутоните ще мигат, LO AL иконката ще се появи. Докоснете + бутона или – бутона, за да
смените стойностите, задръжте + или – бутана за 3s за по-бърза промяна на стойностите.
Докоснете ON/OFF бутона за включване/изключване на алармата (ако алармата е активирана,
иконата с говорителя ще бъде включена - алармената функция е била разрешена)..
6) Докоснете PRESSURE секцията за шести път за показване на максимално записаното
налягане, максималната стойност започва да мига, MAX иконата светва. Натисни тази икона за
3s, за да замениш максималната стойност с текущо измерената.
7) Докоснете PRESSURE секцията за шести път за показване на минимално записаното
налягане, минималната стойност започва да мига, MIN иконата светва. Натисни тази икона за
3s, за да замениш минималната стойност с текущо измерената.
Бележка: когато е избрано абсолютното налягане, стъпка 3 ще бъде пропусната.

Графика на налягането
Докосни PRESSURE BAR GRAPH секцията и след това бутоните + или – за
превключване между скала с 12hrs или 24 hrs история на налягането.

Време

1) Докоснете TIME секцията, + и – бутоните започват да мигат. Натиснете + или – за
настройка на контраста между 0 ... 8.( 5 по подразбиране).
2) Докоснете TIME секцията отново, + и – бутоните започват да мигат. Натиснете + или
– бутона за промяна на часовата зона time zone.
3) Докоснете TIME секцията за трети път, + и – бутоните започват да мигат. Натиснете
+ или – бутона за преминаване във формат 12 или 24 часа.
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4) Докоснете TIME секцията за четвърти път, + и – бутоните започват да мигат.
Натиснете + или – за DST ON или OFF (тази функция е възможна само при WWVB
версията).
Бележки: “DST OFF” показва, че функцията е изключена и вътрешния часовник няма
да променя автоматично времето. “DST ON” показва, че функцията за автоматичния
часовник е включена и времето ще се промени според DST графика автоматично.
Някои локации (Arizona и част от Indiana) не следват Daylight Saving Time и в този
случай трябва да се избере “DST OFF”.

Дата

1) Докоснете DATE секцията, + и – бутоните започват да мигат. Натиснете + или – за
преминаване от алармено време, дата и седмица.
2) Докоснете DATE секцията отново, + и – бутоните започват да мигат. Натиснете +
или – за преминаване между DD-MM или MM-DD формат за датата.
3) Докоснете DATE секцията за трети път, + и – бутоните започват да мигат. Натиснете
+ или – за настройка на годината year. Задръжте + или – за 3s за по-бързо
преминаване.
4) Докоснете DATE секцията за четвърти път, + и – бутоните започват да мигат.
Натиснете + или – за настройка на месеца month. Задръжте + или – за 3s за по-бързо
преминаване.
5) Докоснете DATE секцията за пети път, + и – бутоните започват да мигат. Натиснете
+ или – за настройка на деня day. Задръжте + или – за 3s за по-бързо преминаване.
6) Докоснете DATE секцията за шести път, + и – бутоните започват да мигат.
Натиснете + или – за настройка на алармения час hour. Задръжте + или – за 3s за побързо преминаване.
7) Докоснете DATE секцията за седми път, + и – бутоните започват да мигат.
Натиснете + или – за настройка на алармените минути minute. Задръжте + или – за 3s
за по-бързо преминаване. Натиснете ON/OFF за активиране или деактивиране на
алармените функции.
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Памет
1) Докоснете Memory секцията за активиране на историята на записите data toggle, + и
– бутоните ще започнат да мигат. Натиснете – за да превключите напред, за да се
видят по-рано записаните данни, натиснете + за да се видят по-новите данни. Когато
историческите данни се показват, съответното време ще се паказва в секцията за
време (Интервала на записване може да се променя само чрез софтуера, който се
доставя заедно със станцията – интервалът по подразбиране е 30 минути).
2) Докоснете Memory секцията отново за да изтриете съхранените данни: “CLEAR”
символът и иконата започват да мигат. Натиснете и задръжте memory иконата за 3s
за изтриване на паметта.
PC свързване
РС софтуерът е важна функция в допълнение към дисплея на Touch Screen,
Метеорологичната станция.

Запазване на данните
Базовата станция позволява съхраняване до 4080 пълен набор от данни. Тези данни
се съхраняват в енергонезависима памет (EEPROM) и няма да бъдат загубени, дори в
случай на прекъсване на захранването (например смяна на батериите).
В случай че капацитета на паметта на Метеорологична станция е изчерпан новите
данни се записват върху най-старите.

Важни бележки
Някои данни могат да се четат, обработват и показва само с помощта на компютър.
Също така промяната на интервала на съхраняване на данните от 5 минути до 250
минути може да се извършва само с помощта на компютър.

Свързване със софтуера
Свързването на Метеорологичната станция и PC се осъществява с помощта на USB
кабел, който се доставя заедно със специализиран софтуер. Софтуерът трябва да
бъде инсталиран на компютъра.
Софтуерът позволява показване на всички присъстващи данни заедно с
графичните символи. Той също така позволява, съхранение и печат на исторически
данни, чиито обем е ограничен само от капацитета на главната памет на
компютъра.
Инсталация на софтуера
Инсталирането е много лесно: кликнете два пъти върху setup.exe файла и следвайте
инструкцията на екрана.
Уверете се, че използвате програмата под администраторския акаунт на вашия
компютър с Windows платформа.

