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Estação Meteorológica sem fio profissional Touch Screen 
VEC-STA-SWS-001 

Características: 
Painel da tela de toque 
Porta USB para conexão fácil ao seu PC 
Todos os dados meteorológicos da estação de base e os dados meteorológicos 
história com intervalos ajustáveis pelo utilizador de medição pode ser gravado e 
enviado para o seu PC 
Software livre do PC para transferência de dados meteorológicos para o PC 
Dados de precipitação (polegadas ou milímetros): 1 hora, 24 horas, uma semana, 
um mês e total desde a última reinicialização. 
Vento frio e indicador de temperatura ponto de orvalho (° F ou ° C) 
Min Records. e max. vento frio e do ponto de orvalho com hora e data 
A velocidade do vento (mph, m / s, km / h, nós, Beaufort) 
Visor LCD de direcção do vento com bússola 
Tempo seta tendência previsão 
Tempo modos de alarme para:  
a) temperatura  
b) Umidade  
c) Vento frio  
d) ponto de orvalho  
e) Precipitação  
f) alerta Storm A velocidade do vento  
g) Pressão de ar h 
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Ícones de previsão com base na mudança de pressão barométrica 
A pressão atmosférica (inHg ou hPa) com resolução 0.1hPa 
Umidade interior e exterior sem fios (RH%) 
Registros min. e max. umidade com hora e data 
Sem fio de temperatura exterior e interior (° F ou ° C) 
Registros min. e max. temperatura com hora e data 
Tempo e data com ajuste manual 
12 ou 24 horas de tempo de exibição 
Calendário perpétuo 
Time configuração de fuso 
Tempo de alarme 
Luz LED de alta iluminação 
Parede pendurado ou em pé livre 
Recepção sincronizada instantânea 
Baixo consumo de energia (mais de 2 anos a vida da bateria para o transmissor) 
 
O conjunto inclui: 
Receptor 
Quatro sensores ao ar livre: termo-hidro transmissor, sensor de velocidade do vento, 
sensor de direção do vento e sensor de chuva 
 
Especificações: 
Faixa de temperatura exterior: -40,0 ° C a + 65,0 ° C (-40 ° F a +149 ° F) 
Faixa de temperatura interior: 0 ° C a + 50,0 ° C (32 ° F a +122 ° F) 
Gama de Humidade: 10% a 99% (1% resolução) 
Visualização do volume de chuva: 0 - 9,999 milímetros (Mostrar OFL se alcance 
fora) 
Resolução: 0.3mm (se o volume de chuva <1000mm) 1mm (se o volume de chuva> 
1000mm) 
A velocidade do vento: 0 a 100 mph OFL espetáculo (se alcance fora) 
a pressão do ar da área de medição: 27.13inHg - Resolução 31.89inHg: 0.01inHg 
Duração do alarme: 120 seg. 
Alcance de transmissão de até 100m (330 pés) 
Consumo de energia: 
Receptor: 3 pilhas alcalinas AA (não incluídas) 
Sensor WH7: 2 pilhas AA recarregáveis (incluídas) 


