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دانش پژوهان آفتاب پارسشرکت فنی و مهندسی   

 برگه مشخصات فنی

 020DA-PARSمشخصات فنی دیتاالگر 

چهار کابل جهتت ارباتا     دیتاالگربر روی این  می باشد. دانش پژوهان آفتاب پارسشرکت  ن سنجابار و یک رابط پردازش جهت سنسورهای سرعت باد، جهت باد، دما و رطوبت 020DA-PARSدیتاالگر 

 اصلی که بعنوان خروجی استفاده می شود بعایه گردیده است. رایانهبا چهار سنسور مذکور و یک کابل جهت ارباا  با 

 020DA-PARSدیتاالگر مشخصات ورودی های  

Input 

Sensor type نوع سنسور مدل 

Wind Direction 020W جهت باد 

Wind Speed  020S  بادسرعت 

Tem & Humidity  020TH دما و رطوبت هوا 

Rain Gauge  020R باران سنج 
 

  020DA-PARSدیتاالگر مشخصات خروجی  

Input 

Wire Color رنگ سیم خروجی مشخصه 

Red Wire +12 VDC سیم قرمز 

Black Wire GND سیم مشکی 

Yellow Wire RX سیم زرد 

Blue Wire TX سیم آبی  
 

 020DA-PARSدیتاالگر کد خروجی 

T value $| H value $| A value $| S value $| R value $| 
جهت  نشان  رطوبت نشان  دما

 باد

سرعت  نشان 

 باد
باران  نشان 

 سنج

 نشان 

 نشانگر میزان دما بر حسب درجه سلسیوس بوده، درصورت عدم ابصال سنسور عالمت % نشان داده می شود.

 عدم ابصال سنسور عالمت % نشان داده می شود. نشانگر میزان رطوبت بر حسب درصد بوده، درصورت

 نشان داده می شود. 359.9نشانگر درجه جهت باد نسات به شمال بر حسب درجه، درصورت عدم ابصال سنسور عدد صفر و یا 

 نشان داده می شود. صفر ، درصورت عدم ابصال سنسور عددمتر بر ثانیهباد بر حسب  سرعت میزاننشانگر 

نشان داده  صفر ، درصورت عدم ابصال سنسور عددواحد میلیمتر می باشد که باید در ضریب کالیاره مندرج بر روی سنسور ضرب گرددحسب بر نرخ باران میزانشانگر ن

 می شود.

 نکات کلیدی در دیتا الگر
  درصورت ادامه عدم ارائه داده اربااطات بررسی گردد(نمایید قطع و وصلرا دیتا الگر در صورت عدم ارائه داده از سوی دیتا الگر باید برق ( . 

 باید از ماژول سفارشی شرکت استفاده نمایید. ،جهت ذخیره سازی داده ها 

  خود دوباره صفر می گردد. به حد نهاییداده باران سنج بصورت ادامه دار بوده و پس از رسیدن 

  داده سنسورها بصورت لحظه ای ارسال می گردد.دیتاالگراز زمان ابصال برق یونیت ، 

  دچار مشکل گردیده که با ریست آن مشکل رفع می گردد. دیتاالگردر صورت ارسال داده بکراری بصورت طوالنی بر روی هر سنسور بجز باران سنج سیستم 

 020DA-PARSدیتاالگر  ابعاد

 ارتفاع عرض  طول 

110 mm 70 mm 60 mm  
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