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Až 30 varovných
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Variantní telemetrické
 jednotky 

M4016-G3
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Lipová 1789/9, 370 05  Èeské Budìjovice
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Ceník

Základní popis

Pøíklady použití

TS-200 
Srážkomìrná stanice SR02+STELA+stojan ............ 33.200,- Kè
Pøíplatek za vytápìný SR02 (bez zdroje)  .............   +4.030,- Kè

TS-314 
Srážkomìrná stanice SR01+STELA+stojan  ........... 35.200,- Kè

TS-500 
Srážkomìrná stanice SR03+STELA+stojan ............ 38.200,- Kè

Pøíplatek za vytápìný SR03 (bez zdroje)  .............   +5.950,- Kè

Pøíplatek za Pt1000 èidlo, kabel 1m, ke STELE  ......  +750,- Kè

Variabilní sestavy
vhodné pro budování

protipovodòových
varovných systémù 

i samostatných
mìrných bodù

 

Varovné systémy
Hydrometeorologie

Vodárenské spol.

Mìøení deš�ových srážek s automatickým pøedáváním 
namìøených hodnot k dalšímu vyhodnocování a zpracování 
nachází uplatnìní pøi budování srážkomìrných sítí nebo 
varovných protipovodòových systémù. 

l Mìøení deš�ových srážek a výpoèet klouzavých 
souètù srážek za zvolený èasový úsek.

l Rozesílání varovných SMS pøi pøekroèení 
nadefinovaných mezních hodnot.

l Automatické pravidelné i mimoøádné pøedávání 
všech zmìøených dat do databáze na server 
pomocí vestavného GSM/GPRS modulu.

l Grafická a tabulková vizualizace dat na serveru 
pøístupném pøes webový prohlížeè vèetnì 
exportù zmìøených dat a pøehledù do PC klienta.

l Datové pøenosy kompatibilní se sítí 
limnigrafických stanic provozovaných ÈHMÚ a 
podniky Povodí.

l Více než 5 let provozu bez výmìny baterií.

l Dodávají se i vytápìné verze srážkomìrù pro 
celoroèní provoz.

l Možnost rozšíøení mìøených velièin o teplotu 
vzduchu (pùdy) a o sledování vlhkosti pùdy.

l Velmi nízké provozní náklady. 

Všechny 3 typy srážkomìrných sestav se skládají        
z èlunkového srážkomìru a telemetrické jednotky typu 
STELA s dlouhou dobou provozu bez výmìny baterií. 
Tento typ jednotky lze v pøípadì pøání zákazníka 
nahradit nìkterou z dalších typù stanic nabízených 
výrobcem (univerzální M4016 nebo menší H1).

Podle velikosti sbìrné plochy použitého srážkomìru    
2v cm  se odvíjí i název celé srážkomìrné sestavy. 

2Nejmenší srážkomìr SR02 s plochou 200 cm  je 
obsažen ve stanici TS-200. Jedná se o nejlevnìjší typ 
srážkomìru s rozlišením 0,2 mm srážek / puls. Ostatní 
dvì sestavy TS-314 a TS-500 jsou schopné zazname-
návat intenzitu deštì s rozlišením 0,1 mm / puls.

Pro celoroèní provoz lze za pøíplatek objednat 
vytápìné verze srážkomìrù u sestav TS-200 a TS-
500. K napájení øízeného vytápìní je vždy nutné použít 
sí�ový zdroj a nelze jej napájet z akumulátoru.

Vícekanálová telemetrická jednotka STELA umožòuje 
na volné záznamové kanály ukládat další mìøené 
velièiny jako teplotu nebo vlhkost (nasycení) pùdy. 
Volné kanály lze také použít pro výpoèet klouzavého 
souètu srážek za nastavené èasové období (napø. 30 
minut, 2 hod a další) a po pøekroèení vypoèteného 
úhrnu srážek nad nastavenou mez rozeslat varovné 
SMS a zároveò pøedat v mimoøádné datové relaci 
zmìøené hodnoty na server.

TS-200, TS-314, TS-500
Varovné srážkomìrné stanice v síti GSM

H1



Telemetrické jednotky STELA (M4016, H1) dodávané jako souèást 
srážkomìrné sestavy podporují výpoèty klouzavých souètù srážek 
na volných záznamových kanálech. Ty jsou potøebné pro detekci pøí-
valových nebo dlouhotrvajících deš�ù s velkým srážkovým úhrnem. 

Vedle toho mají naprogramovanou øadu dalších funkcí, které ve spo-
lupráci s programovým vybavením serveru usnadòují nastavování 
stanic i vyhodnocování výsledkù mìøení a kontrolu stavu stanic:

n Parametrizaci stanice na dálku pøes internet (zmìny telefonních 
èísel adresátu i textù varovných SMS, rozšiøování aktivaèních 
podmínek SMS a mnoho dalších parametrù).

n Nastavitelné pravidelné odesílání informaèní SMS (napø. 1x týd-
nì) o stavu napájecí baterie, srážkovém úhrnu a dalších vybra-
ných ukazatelù na vybraná èísla ze seznamu stanice.

n Textový deník stanice pøenášený spolu s daty do databáze na 
serveru obsahuje napø. všechny odeslané i pøijaté SMS vèetnì 
textu, telefonního èísla a data i èasu odeslání/pøijetí.

n Automaticky pøejít na èastìjší mìøení po pøekroèení nastave-
ných mezí. Oddìlenì archivovat poèty pulsù za interval archiva-
ce a pøesný èas každého pulsu. Èas ve stanici je nastavován ze 
serveru. 

n Provádìt korekci váhy pulsu podle intenzity srážky - platí pro jed-
notku M4016. Tato jednotka mìøí èas mezi pulsy a podle zmìøe-
né intenzity na základì kalibraèní tabulky upravuje váhu pulsu. 

Programové vybavení serveru umožòuje dále napøíklad:

n Rozesílat varovné èi upozoròující e-maily vybrané skupinì osob 
(napøíklad na výpadek v pravidelné datové relaci ze stanice na 
server, na nízké napìtí napájecí baterie ve stanici, ...).

n Graficky i tabulkovì zobrazovat a tisknou ve formì zprávy celko-
vé denní i mìsíèní srážkové úhrny.

n Formou virtuálních stanic sluèovat do jedné stanice srážkové 
øady z nìkolika fyzických stanic a následnì mezi nimi provádìt 
matematické porovnávání.

n Provádìt exporty namìøených dat ze serveru pomocí webového 
prohlížeèe pøímo do tabulkového programu pøihlášeného klienta.

Provozní náklady jedné srážkomìrné stanice se skládají z plateb 
GSM operátorovi za pøenesená data a dále z pronájmu serveru a slu-
žeb s tím spojených (datahosting).

Náklady na datové pøenosy prostøednictvím GSM/GPRS sítì závisí 
na typu použité SIM karty a obvykle nepøesahují 15,- Kè / mìsíc / sta-
nici (bez pøípadných SMS) pøi každodenním pøedávání dat na server. 
U paušálních karet je k tomu potøeba pøipoèíst ještì pravidelné mìsíè-
ní poplatky. U dodavatele stanice je možné si dlouhodobì zapùjèit 
SIM karty s tarifem SMSDataProfi za mìsíèní paušál 40,- Kè.

Náklady na datahosting se odvíjejí od poètu stanic provozovaných jed-
ním uživatelem a pohybují se od 30,- Kè do 100,- Kè / stanici / mìsíc.

Pro celoroèní provoz stanice je potøeba vyba-
vit srážkomìry topným modulem. Na vedlej-
ším snímku je dvouokruhovì øešené vytápì-
ní srážkomìru SR03 ze sestavy TS-500 
Samostatnì se vytápí dolní prostor vanièky a 
na nižší teplotu, aby se zabránilo výparùm, 
prostor nálevky. Mikroprocesorový regulátor 
vytápìní má binární výstupy pro signalizaci 
poruchových stavù do pøipojené stanice. 

Podle typu telemetrické jednotky lze ke každé srážkomìrné stanici 
pøipojit až nìkolik dalších snímaèù pro mìøení vlhkosti pùdy, teploty 
pùdy i vzduchu, rychlosti a smìru vìtru, globální dopadající i odraže-
né radiace, relativní vlhkosti vzduchu a nìkterých dalších velièin.

PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ

Vypínací teplota:

Výkon topných odporù:

Napìtí pro vytápìní:

Pracovní teplota

Param. topné sekce:

Základní parametry:

Výška vèetnì stojanu:

Pracovní teplota:

Hmotnost:

Spínací schopnost relé:

Výstupní relé:

Pøesnost mìøení:

Citlivost:

Sbìrná plocha:

Typ srážkomìru:

Souèást stanice:

SR02

TS-200

SR01:

TS-314 TS-500

SR03

Prùmìr sbìrné plochy: 159,6 mm 200 mm 252,3 mm

200 cm 314,2 cm 500 cm

0,2 mm srážek / puls 0,1 mm srážek / puls 0,1 mm srážek / puls

1 m (stojan S201) 1 m (stojan S101) 1 m (stojan S301)

+2 °C až +60 °C 0 °C až +60 °C 0 °C až +60 °C

-30 °C až +60 °C -30 °C až +60 °C

+15 °C ±3 °C Horní: +20°C ±5°C, Dolní: +7°C ±3°C

42 až 46 V AC 24 až 28 V DC

47 až 58 W Horní díl: 47-58 W, Dolní díl: 30-35 W 

1,9 kg 4,5 kg 4,3 kg

24 V DC, 50 mA 100 V DC, 100 mA 24 V DC, 50 mA

pulsy, doba sepnutí typ 50 mS pulsy, doba sepnutí typ 50 mS pulsy, doba sepnutí typ 50 mS

±1% pro intenzitu deštì do 20 mm/hod ±1,5% pro intenzitu deštì do 50 mm/hod ±1% pro intenzitu deštì do 30 mm/hod
±2% pro intenzitu deštì do 60 mm/hod
±10% pro intenzitu deštì do 200 mm/hod

+3,5%, -9% pro int. deštì  do 130 mm/hod
±15% pro intenzitu deštì do 200 mm/hod
±10% pro intenzitu deštì do 100 mm/hod

2 2 2

TECHNICKÉ PARAMETRY SRÁŽKOMÌRÙ

TS-200, TS-314, TS-500  Varovné srážkomìrné stanice FIEDLER AMS s.r.o.
Lipová 1789/9, 370 05  Èeské Budìjovice

http://www.fiedler.company, www.hladiny.cz 

PROVOZNÍ NÁKLADY

VYTÁPÌNÉ SRÁŽKOMÌRY

EXTERNÍ ÈIDLA A SENZORY

RK10
VIRRIB

T4

snímaè vlhkosti pùdy

radiaèní kryt pro mìøení
teploty vzduchu pùdní tenzometr d

a
to

v
ý

 s
e

rv
e

r:
 h

tt
p

s
:/

/s
ta

n
ic

e
.f

ie
d

le
r-

m
a

g
r.

c
z 

- 
v

y
b

ra
n

é
 v

o
ln

ì
 p

øí
s

tu
p

n
é

 m
ì

øí
c

í 
s

ta
n

ic
e

 


