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Meteoroloģiska Stacija ULTRAN UMS METEO 1 
 
Meteoroloģiskā stacija sastāv no UMS mērījumu sistēmas, sensorium, āra 
apstākļiem piemērotas kastes, statīva, akumulatora, solārā paneļa un 
stiprinājumiem. Meteoroloģiskajai stacijai tiek nodrošināta mērījumu nolasīšana 
un datu nosūtīšana uz serveri visu gadu (arī ziemas mēnešos). 
Ir iespēja pieslēgt papildus bezvadu sensorus (16 gab.) izmantojot radio viļņus, 
1000 metru rādiusā ap staciju. 
 
Datu vizualizācija tīmekļa vietnē: http://ums.ultran.lv/meteo 
Datu vizualizācija izmantojot mobilo aplikāciju UMS: 

 

     
 
Sistēma nodrošina uzkrāto datu eksportēšānu *.CSV *.PDF formātos. 
Ir iespēja pieslēgties stacijai uz vietas izmantojot WiFi vai Bluetooth. 
Ir iespēja veikt meteostacijas vadības programmatūras (piem. mērījumu 
komandu) atjaunināšanu attālināti. 
Iegādājoties ULTRAN UMS METEO 1 tiek nodrošināta piekļuve tīmekļa vietnei un 
mobilai aplikācijai bez maksas. 
ULTRAN UMS garantijas laiks 3 gadi, pārējām vienībām 2 gadi. 
 
 
UMS/ ULTRAN Mērījumu sistema / Datu logēšanas sistēma 
 
Apraksts 
Ultran UMS datu logeris ir paredzēts mērījumu veikšanai, datu ierakstīšanai un 
pārsūtīšanai uz WEB serveri. Ierīcei ispējams pieslēgt līdz 10 analogiem devējiem, 
vai līdz 21 digitālam devējam un 16 ULTRAN UIDT bezvadu raidītājus.  
Ierīce var mērīt temperatūru, relatīvo mitrumu, gaisa spiedienu, gaisa plūsmu, 
deformāciju u.c.  
Datu pārraide tiek nodrošināta ar GSM/GPRS, vai ar WiFi. 
 

http://ums.ultran.lv/meteo
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Tehniskā specifikācija 

 ARM 32 bit Cortex M3 processor 
 GSM/GPRS 
 RF433 MHz ar darba attālumu līdz 1 km un iespēju pieslēgt līdz 16 sensoriem 
 RF2,4GHz ar darba attālumu līdz 100 m un iespēju pieslēgt līdz 16 sensoriem 
 Wi-Fi 802,11 bgn, Mode –AP, Klients, Retranslētājs 
 Bluetooth 
 RTC (reālā laika pulkstenis ar bateriju) 
 GPS, A-GPS 
 Atmiņas karte 8 GB mērījumu ierakstiem (opcijas 16, 32 GB) 
 Akumulatora uzlādes MPPT kontrole 
 Barošana 6V – 36V (Iespēja izmantot ar saules paneļu sistēmām un 

akumulātoriem) 
 Ir iespējams pieslēgt līdz 10 analogiem sensoriem un līdz 21 digitāliem 

sensoriem 
 A/D konvertēšana: 12 bit 
 Savietojams ar ULTRAN UMC, UAFC un citiem ULTRAN moduļiem 
 Ir iespēja pieslēgt displeju (Touch screen 3”, 5”, 7” u.c.) 
 UMS moduļa iestatīšana izmantojot WiFi, Bluetooth, GSM/GPRS, izmantojot 

vadu, skārienjūtīgu displeju 
 WEB servera pieslēgums. 

 

 
AKUMUATORS:  
GWL power 12V, 20 Ah, piemērots stacijas darbības nodrošināšanai ziemas 
periodā. Komplektācijā ietilpst akumulatora uzlādes plate/modulis UMPPT. 
 
  
SOLĀRAIS PANELIS:  
Trina Honey Poly 275 W, 1650 x 992 x 35 mm, salāgots ar akumulatora uzlādes 
moduli; piemērots stacijas darbības nodrošināšanai ziemas periodā. 
 
GAISA TEMPERATŪRAS SENSORS US18TH: 
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• Mērījumu diapazons: vismaz no -40 līdz +125 °C; 
• Precizitāte: ± 0,2 °C; 
• Izšķirtspēja: 0,015 °C; 
Aprēķināmie meteoroloģiskie parametri (ar 30 min intervālu): vidējā, maksimālā 
un minimālā gaisa temperatura.°C. 
 
RELATĪVĀ MITRUMA SENSORS US18TH: 
• Mērījumu diapazons: 0 - 100%; 
• Precizitāte: ± 1,5 %; 
• Izšķirtspēja: 0,1%; 
Aprēķināmie meteoroloģiskie parametri (ar 30 min intervālu): vidējais, 
maksimālais un minimālais relatīvais mitrums, % un vidējais, maksimālais un 
minimālais rasas punkts, °C. 
 

LAPU MITRUMA SENSORS US18LW (X 2 gab.): 

• Mērījumu diapazons: 0 - 100%; 
• Precizitāte: ± 5%; 
• Izšķirtspēja: 0.1%; 
Aprēķināmie meteoroloģiskie parametri (ar 30 min intervālu): lapu mitrums, 
min. 
 
LIETUS MĒRĪJUMU SENSORS US18PS: 
• Mērījumu diapazons: 0-16 mm/min;  
• Precizitāte: +0 un -0,28 mm; 
• Izšķirtspēja: 0,28 mm; 
Aprēķināmie meteoroloģiskie parametri (ar 30 min intervālu): nokrišņu summa, 
mm. 
 

VĒJA VIRZIENA SENSORS US18WD: 
• Mērījumu diapazons: 0 - 360º; 
• Precizitāte: ± 3º; 
• Izšķirtspēja: 3º; 
Aprēķināmie meteoroloģiskie parametri (ar 30 min intervālu): vēja virziens, 0-
360º. 
 
VĒJA ĀTRUMA SENSORS US18WS: 
• Mērījumu diapazons: 0 - 40 m/s; 
• Precizitāte: ± 0,9 m/s; 
• Izšķirtspēja: 0.01 m/s; 
Aprēķināmie meteoroloģiskie parametri (ar 30 min intervālu): vidējais, 
maksimālais un minimālais vēja ātrums, m/s. 
 
SAULES RADIĀCIJAS SENSORS US18SR: 
• Mērījumu diapazons: 0 - 2000 W/m²; 
• Precizitāte: ± 2%; 
• Izšķirtspēja: 0.1 % 
Aprēķināmie meteoroloģiskie parametri (ar 30 min intervālu): saules radiācija, 
W/m². 
 
AUGSNES MITRUMA SENSORS US18SM: 
• Mērījumu diapazons: no 0 līdz 100%; 
• Precizitāte: ± 3%; 
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• Izšķirtspēja: 0.01%; 
Aprēķināmie meteoroloģiskie parametri (ar 30 min intervālu): vidējais, 
maksimālais un minimālais augsnes mitrums, %. 
 

AUGSNES TEMPERATŪRAS SENSORS US18ST: 
• Mērījumu diapazons: no -55 līdz +125 °C; 
• Precizitāte: ± 0.5 °C; 
• Izšķirtspēja: 0.05 °C; 
Aprēķināmie meteoroloģiskie parametri (ar 30 min intervālu): vidējā, maksimālā 
un minimālā augsnes temperatūra, °C. 
 
ATMOSFĒRAS SPIEDIENA SENSORS US18AP: 
• Mērījumu diapazons: no 300 līdz 1100 hPa; 
• Precizitāte: ± 1 hPa; 
• Izšķirtspēja: 0.01 hPa; 
Aprēķināmie meteoroloģiskie parametri (ar 30 min intervālu): vidējais, 
maksimālais un minimālais atmosfēras spiediens, hPa. 
 
IP 65 KASTE LOGERA IEVIETOŠANAI: 
Ir paredzēta UMS datu logera, UMPPT un akumulatora ievietošanai 
• Izmēri: 265x355x152 mm 
 
 

 

 

 

 

 

 


