
Informaţii generale
Staţia meteorologică produsă de Rubicon este un instrument fiabil de mare precizie 
pentru a măsura toate datele meteo cu un singur echipament integrat dintr-o 
amenajare de irigaţii sau dintr-o fermă.

Echipamentul permite măsurarea de precizie a nivelului precipitaţiilor, a temperaturii 
ambiante, a umidităţii relative, a vitezei şi direcţiei vântului, a radiaţiei solare şi a 
presiunii barometrice. Acest echipament, având toate măsuratorile integrate într-un 
singur modul, şi necesitând un volum minim de lucrări de întreţinere, utilizează 
tehnologia cu senzori ultrasonici, asigurând o rezoluţie de mare precizie în privinţa 
precipitaţiilor şi a vitezei vântului.

Staţia meteorologică produsă de Rubicon se poate conecta la un piedestal, sau la un 
nod FerIT Solar, ambele produse de Rubicon. In acest caz datele meteo sunt transmise 
prin infrastructura de comunicaţii din amenajarea de irigaţii sau din cadrul fermei 
pentru a oferi date în timp real direct în aplicaţiile software produse de Rubicon. În 
cazul utilizării împreună cu soluţiile software FarmConnect şi pentru lansarea de 
comenzi de apă, staţia meteorologică permite fermierilor să stabilească momentul 
optim pentru irigare.

Un produs  TCC™ 
Staţia Meteo este unul din produsele care aparţin familiei de soluţii hardware şi 
software de mare precizie numite TCC (Control Total al Canalului™). TCC este o 
soluţie tehnologică avansată proiectată pentru a creşte capacitatea de control şi 
productivitatea utilizării apei în canale deschise şi în sisteme de distribuţie 
gravitaţionale prin conducte. Spre deosebire de infrastructura tradiţională, produsele 
din familia TCC interacţionează şi lucrează împreună pentru a veni în sprijinul 
personalului de conducere pentru a îmbunătăţi:

Staţie meteorologică

Caracteristici
• Măsurare precisă şi fiabilă precipitaţii, temperatură, umiditate, viteza/ 

direcţia vântului, radiaţia solară, presiunea atmosferică

• Redundanţă sporită utilizând câte doi senzori pentru presiune, 
temperatură şi umiditate

• Este utilizată tehnologia produsă de Rubicon, îndelung verificată, cu 
traductori ultrasonici

• Este asistentul necesar pentru a stabili momentul optim pentru irigare

• Sistem de măsurare a cantităţii de precipitaţii de mare precizie 
(±0.01mm), mare intensitate (până la  2000mm/oră) protejat prin patent

• Echipament în conformitate cu standardele WMO  

Componentele staţiei meteorologice

Opţiuni de alimentare/Comunicaţii

Piedestal de control
1    Staţia meteorologică
2    Antenă
3  Panou solar
4  Catarg cu sistem de prindere
5    Ecran afişaj LCD

Nod FerIT Solar
6   Baterie

7   Nod comunicaţii

Staţia meteo

8   Senzor radiaţii solare
9   Filtru precipitaţii
10  Senzor ultrasonic de nivel
11  Senzori temperatură/umiditate/presiune 

12  Valvă automată declanşare rapidă 
13  Anemometru
14  Cablu conexiune

Fişă Tehnică

Piedestal de control/ Nod FerIT Solar Staţia Meteo (secţiune)

1

2

3

4

8

• volumul de apă disponibilă

• nivelul de servicii şi un tratament echitabil pentru toţi utilizatorii

• capacitate de gestiune şi control

• siguranţă pentru operatorii de canale
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Specificaţiile staţiei meteo

Generalităţi

Nivel protecţie IP IP66

Materialul carcasei ASA - Acrilonitril stiren acrilat

Tensiune 12 Vcc

Putere 1.3 Ah/zi

1W Nominal (25W pentru activare solenoid)

Interfaţa date Modbus RTU prin RS485

Temperatura aerului

Interval de măsurare -40°C la 60°C

Precizie ± 0.4°C
Este aplicată o protecţie cu aspiraţie naturală, ceea ce 
poate afecta citirea în condiţii de vânt slab. 

Tip de senzor Ultrasonic

Interval de măsurare 0 la 2000 mm/h

Precizie ±2%@ >1.8mm, intensitate <= 1000mm/oră
±3%@ >1.8mm, intensitate > 1000mm/oră  
La episoade de ploaie  > 0.6mm

Piedestal de control

Nod FerIT Solar Aplicaţie mobilă pentru a comanda apa

www.rubiconwater.com
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Rubicon Water fac obiectul unor patente si drepturi de autor inregistrate in Australia si in alte teritorii.

enquiry@rubiconwater.com

Despre Rubicon Water
Rubicon Water oferă tehnologie de vârf care optimizează irigaţia 
gravitaţională, asigurând o eficienţă operaţională şi de control fără 
precedent, făcând apa mai accesibilă şi îmbunătăţind vieţile fermierilor.

Infiinţată în 1995, Rubicon are instalate peste 35000 stăvilare şi 
echipamente de măsură şi control  în sisteme TCC™ în 17 state.
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Instalare imediată fără probleme
Amenajările de irigaţii care au deja instalată 
tehnologia de modernizare produsă de Rubicon îşi 
pot fără probleme adapta imediat piedestalul pentru 
a integra staţia meteo. Staţia meteo este o opţiune 
cu valoare adaugată care asigură date precise şi 
fiabile din orice amplasament. Echipamentul poate fi 
integrat şi cu nodul de comunicaţii FerIT Solar 
produs de Rubicon, acesta fiind un nod IoT de mică 
putere cu capacitate de comunicaţii LoRaWAN. Luaţi 
legătura cu personalul tehnic de vânzări al Rubicon 
pentru a stabili ce opţiune de alimentare este cea 
mai potrivită pentru nevoile Dvs. 

Date în timp real
Datele provenite de la Staţia meteo pot fi gestionate 
direct prin aplicaţia de comenzi elaborată de Rubicon 
sau poate fi integrată în sistemul SCADA existent al 
unui operator. Accesul la date în timp real în cadrul 
aplicaţiei de comenzi permite stabilirea timpului 
optim pentru irigare.

Puţine lucrări de întreţinere
Mecanismul cu valvă de evacuare al Staţiei meteo 
împiedică acumularea de reziduuri, ca în metodele 
tradiţionale pentru ape pluviale. Proiectarea integrată 
rezolvă problema costurilor mari de întreţinere a 
staţiilor meteo tradiţionale, având toate 
componentele instalate în aceeaşi carcasă unică, 
compactă şi robustă.

Dimensiunile Staţiei Meteo

D

H

Precipitaţii

Resolution 0.01mm

Viteza vântului

Tip de senzor Ultrasonic

Interval de măsurare 0 până la 30 m/s

Precizie 0.3 m/s sub 10m/s şi 3% peste 10m/s

Direcţia vântului

Tip de senzor Ultrasonic

Interval de măsurare 0 până la 359°

Precizie ±3°

Umiditate

Interval de măsurare 0 până la 100%

Precizie ± 2.5%
Este aplicată o protecţie la radiaţii cu aspiraţie naturală, 
ceea ce poate afecta citirea în condiţii de vânt slab. 

Presiune barometrică

Interval de măsurare 300 până la 1200 mbar

Precizie ±2.5 mbar (2.5hPa)

Radiaţii solare

Interval de măsurare 0 până la 1800 Wm-2

Precizie ±5%

Specificaţiile pot fi actualizate  

Dimensiune

H Înălţime

D Diametru

Descriere Valoare (mm)

590

170
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