
Контролният шкаф за метеорологичната станция 
на Ortana е конструиран, за да се използва при 
всякакви метеорологични условия. Той включва 
пространство за контролното устройство, за 
устройството за съхранение на данните, електро 
захранвания, GSM-GPRS антени, ограничители на 
пренапрежение за Data и Power Switches за интег-
рирания метеорологичен сензор METEOS 101, на 
сензор за видимост METEOS 151, на пасивния 
сензор за пътната повърхност METEOS 201 или на 
сензора за пътната повърхност монтиран на стълб 
или рамка METEOS 251.

Специално създаден за метео рологични системи

Висока механична защита

Алуминиев корпус без нужда от поддръжка

Лесен монтаж

Идеален за електронни и електрически устройства

Идеален за тежки работни условия

Степен на защите IP66 

Широк работен температурен диапазон (- 40ºC до + 80ºC)

Експлоатационен срок минимум 15 г., включващ цялото оборудване (минимални изисквания за 
поддръжка)

Автоматично включване на отоплението при ниски температури (вътрешен температурен 

сензор)
 

Вътрешен GPS сензор (опция)

Вътрешен GSM/GPRS-HSPA (опция)

Вътрешна батерия за предотвратяване загубата на данни

Както собствени (TCP/IP, Modbus, Profibus) така и отворени (NTCIP) комуникационни протоколи

WEB-базиран потребителски интерфейс

Контролен шкаф за 
метеорологична 
станция METEOS 910
ORT/SD-METEOS 910

ortana
Интелигентни Трафик Решения



Монтажният прът не се доставя в комплект с шкафа. Той трябва да се поръча отделно.

Механични размери (шкаф) 

Материал

Цвят

Кабелни уплътнения

Тегло

Диаметър на монтажния прът*

сензори и данни) 1xPG16 (захранване) :

:Приблизителновкл. устройствата)

: 580 (Ш) x 564 (В) x 179 (Д

: Алуминий

: RAL 7035

: 4x PG13,5 (

 14 kg (

: 102 mmng

) mm

Външен вид

Механични спецификации

(*) 



Пасивен 
сензор за 

повърхността 
на пътя

Сензор за видимост 
Интегриран 

метеорологичен
сензор

Контролен шкаф на 
метеорологичната 

стамция

Захранващ кабел

Кабел за данни (опция)

*METEOS 101 интегриран метео сензор, METEOS 151 сензор за видимост, METEOS 201 пасивен сензор за повърхността на пътя се захранват от 
контролния шкаф, максималната консумация на сензорите е отчетена при изчисляване на максималната консумирана мощност на целия шкаф.

Контролно устройство 

Електронно устройство

Поддържани протоколи

Памет за съхранение на данни 

Интерфейси

Работна температура и влажност

Захранване

Консумирана мощност

 до 

включени сензори и отопление*)

 % относителна влажност

: 32 Bit микроконтролер, RTC модул

: Устройство за контрол на данните и тяхното съхранение, 

импулсно захр., защита от пренапрежение, 230 VAC контакт

: 8 GB SD Card (опция)

: Ethernet (RJ45) (параметрите се контролират и управляват чрез 

WEB-GUI, изолиран RS-485 Half Duplex (до 115200bps) за сензори

Електрически спецификации

Електронни спецификации на регистратора за данни 

: - 40ºC до +80ºC, 0

: 230 VAC ±10%

: Max. 200W (

100

: NTCIP, TCP/IP, Modbus, Profibus 



 и критерии за сертификация

 стандарти за сигурност 

за защита на шкафове.

Тестове на вибрации в съответствие с EN 60068-2-64 

Тестове за корозия в съответствие с EN ISO 9227 

Защита на шкафа в съответствие с EN 60529 

Температурни тестове:

На студ EN60068-2-1

Суха топлина IEC 60068-2-2

Влажни топлинни цикли EN 60068-2-30 

Слънчева радиация EN 60068-2-5

Промяна на температурата IEC 60068-2-14

Електробезопасност в съответствие с EC 60950-1, HD384, HD638 

Тестове за електромагнитна съвместимост (ЕМС)

EN 55022 Емисии

EN 61000-3-2 Хармонични токови емисии 

EN 61000-3-3 Граници на изменение на напрежението 

EN 50293 Стандарти за защита на продуктовата група

EN 61000-4-2 Защита срещу електростатичен разряд (ESD)

EN61000-4-3 Защита срещу електромагнитни излъчвания

ENV 50204 Защита срещу електромагнитно поле от цифрови телефони

EN 61000-4-4 Защита от електрически бърз преход (EFT)

EN 61000-4-5 Защита от преходни пренапрежения

EN 61000-4-6 Защита от радиочестотни смущения

EN 610000-4-11 Защита срещу понижения на напрежението и кратки

 прекъсвания

Контролният шкаф за метеорологична станция на Ortana отговаря и надвишава всички електрически, 

механични и изисквания за устойчивост на международните стандарти. Всички шкафове се 

произвеждат в съответствие с изискванията на ISO9001, ISO14001 и ISO27001.

NTCIP

AASHTOAWS 

IEC60950-1,HD.384.4,HD.638,NEN1010 

IEC60529

Стандарти

Сертификати


