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1. Opis i przeznaczenie przyrz du

Anemometr AS4 (rys. 1) jest r cznym, elektronicznym miernikiem pr dko ci
przep ywu powietrza lub innych gazów. Umo liwia pomiar pr dko ci chwilowej lub
redniej. Mo e by  u ywany równie  jako miernik strumienia obj to ci gazu.
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Rys. 1

Czujnikiem pomiarowym jest wirnik skrzyde kowy, którego pr dko  obrotowa jest
proporcjonalna do pr dko ci przep ywaj cej strugi gazu. Przyrz d wyposa ono
w kolorowy wy wietlacz graficzny i klawiatur  membranow , pozwalaj ce na podgl d
i zmian  trybów pracy. Opcje pracy sygnalizuje optyczny wska nik LED,
umieszczony po rodku klawiatury. Dane pomiarowe w trybie automatycznym
zapisywane s  do pami ci przyrz du. Anemometr ma wbudowany port podczerwieni
typu IrDA, przeznaczony do wspó pracy z komputerem zewn trznym. ród em
zasilania jest akumulator niklowo-wodorkowy, adowany przy wykorzystaniu
zewn trznego zasilacza. Anemometr mo e by  umieszczany na  wysi gniku,
stanowi cym wyposa enie dodatkowe.
Menu anemometru ma wbudowan  opcj MINING EXCAVATION (WYROBISKO
GÓRNICZE) dedykowan  dla potrzeb aerologii górniczej.

W przypadku mieszanin gazowych innych ni  powietrze, zakres stosowalno ci
jest ograniczony i wynika z podanej grupy i kategorii urz dzenia
przeznaczonego do stosowania w atmosferze wybuchowej.
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2. Dane techniczne

Tryb wykonywania pomiarów pr dko ci:

 pomiar pr dko ci chwilowych
okres u redniania = 1 s

 pomiar pr dko ci redniej ze zmiennym okresem u redniania
maksymalny okres u redniania = 10 h

Tryb wykonywania pomiarów strumienia obj to ci:

 pomiar chwilowych warto ci strumienia obj to ci
okres u redniania = 1 s

 pomiar warto ci strumienia obj to ci ze zmiennym okresem u redniania
maksymalny okres u redniania = 10 h

Zakres pomiaru pr dko ci:

0,20 – 20,00 m/s

d pomiaru pr dko ci:

± (0.5 % rdg* + 0.01 m/s)

Cz stotliwo  pomiarów:

 1,0 Hz

Maksymalna wielko  pola przekroju poprzecznego dla obliczenia strumienia
obj to ci:

 99,9999 m2

Jednostki pomiaru strumienia obj to ci:

 m3/s, m3/min, m3/h

Format danej pomiarowej pr dko ci:

 liczba sta oprzecinkowa: xx,xx

Format danej pomiarowej strumienia obj to ci:

 liczba zmiennoprzecinkowa: xxxx

* rdg – reading, warto  odczytywana
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Typ czujnika pomiarowego:

 sk100/5 sonda o rednicy skrzyde ka =96 mm
rednica zewn trzna g owicy pomiarowej: =100 mm

wykonanie: stale kwasoodporne 304/304L

Pojemno  pami ci:

 65 480 pomiarów warto ci chwilowych pr dko ci/strumienia obj to ci,
odpowiadaj ce oko o 18 h rejestracji ci ej

Tryb zapisu danych pomiarowych:

 automatyczny, cykliczny z indeksacj  identyfikatora pomiaru do maksymalnej
warto ci 250 i nadpisywaniem najstarszych danych

Interfejs komunikacyjny:

 port podczerwienie typu IrDA SIR
pr dko  transmisji:  115,2 kB

Zasilanie:

 akumulator Ni-MH 4,8V/0,7Ah

Czas pracy ci ej:

 oko o 50 h

Wy wietlacz:

 LCD graficzny, 4096 kolorów, 128x128 pikseli

Funkcje dodatkowe:

 zegar czasu rzeczywistego
 kalkulator jednostek
 sygnalizacja przekroczenia zakresów pomiarowych pr dko ci i strumienia

obj to ci
 sygnalizacja przepe nienia pami ci
 transmisja danych pomiarowych w standardzie on-line
 automatyka adowania akumulatora

Kategoria iskrobezpiecze stwa anemometrów budowy przeciwwybuchowej:

 I M1 Ex ia I
 II 2 G Ex ia IIB T4
 II 2 D Ex iaD 21 IP65 T110 oC
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Temperaturowy zakres pracy:

 +5o C <Ta< +40o C

Stopie  ochrony obudowy uk adu elektronicznego:

 IP 65

Wilgotno  wzgl dna:

 maksymalnie 95%

Wymiary anemometru:

 289x60x100 mm

Wymiary futera u:

 285x120x75 mm

Masa anemometru:

 0,66 kg

Wyposa enie standardowe:

 futera
 zasilacz do adowania akumulatorów
 interfejs IrDA
 oprogramowanie do transmisji danych pomiarowych

wiadectwo wzorcowania wydane przez laboratorium akredytowane
 dokumentacja

Wyposa enie dodatkowe:

 wysi gnik WK6
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3. Opis klawiatury

Komunikacja u ytkownika z przyrz dem odbywa si  przy pomocy klawiatury
6 przyciskowej. Poszczególne przyciski realizuj  nast puj ce funkcje podstawowe:

ON
 w czanie anemometru

OFF
 wy czanie anemometru

MENU
 przegl danie menu

OK
 akceptacja procedury

C
 przej cie do innej procedury

 zmiana zmiennej

4. Uruchomienie. Pomiary pr dko ci chwilowej

Komunikaty anemometru AS4 s  wy wietlane w j zyku angielskim. S ownik
angielsko – polski komunikatów jest zamieszczony na stronie nr 27.

Przyciski klawiatury reaguj  na jednokrotne naci ni cie i przytrzymanie przez
okres oko o 1 sekundy. Si a nacisku nie powinna  by  du a.

W celu uruchomienia przyrz du nale y nacisn  przycisk oznaczony symbolem
ON

na wy wietlaczu pojawi si  ekran powitalny z numerem seryjnym przyrz du,
a nast pnie ekran z nazw  producenta.

Po w czeniu anemometr pracuje w trybie pomiaru warto ci chwilowych
pr dko ci.

Ekran pokazuje zegar czasu rzeczywistego, warto  pr dko ci mierzonej i wska nik
na adowania akumulatora.

00,00
m/s

11:53:54
V5.6

Pod wska nikiem na adowania akumulatora widoczna jest informacja o numerze
wersji oprogramowania anemometru np. V5.6.
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5. Pomiary pr dko ci redniej

Przej cie z trybu pomiaru pr dko ci chwilowej do trybu pomiaru warto ci redniej
pr dko ci, nast puje po naci ni ciu przycisku

OK

na wy wietlaczu pojawia si  ekran zawieraj cy informacj  o warto ciach chwilowych
pr dko ci, zegar czasu rzeczywistego, kolejny numer pomiaru zapisywanego do
pami ci, oraz pulsuj cy wska nik trybu pracy v

_
.

00,00
m/sv

_
001

11:53:54
V5.6

Po oko o 10 sekundach od momentu naci ni cia przycisku pod wietlenie
ekranu zostaje wy czone.
W trakcie trwania procedury u redniania w czony jest pulsuj cy sygnalizator
LED.
Zako czenie procedury nast puje poprzez naci ni cie przycisku

OK

Wy czone zostaj  wska niki trybu pracy v
_

 i LED oraz cza si  ponownie
pod wietlenie ekranu. Na ekranie wy wietla si  zmierzona warto  pr dko ci
redniej.

Kolejne pomiary wykonywane s  poprzez kolejne naciskanie przycisku
OK

Powrót do pomiaru warto ci chwilowej pr dko ci jest mo liwy po naci ni ciu
przycisku

C

6. Pomiar warto ci chwilowych strumienia obj to ci.
Opcja MINING EXCAVATION (WYROBISKO GÓRNICZE)

Do trybu pomiaru strumienia obj to ci mo na przej  bezpo rednio po za czeniu
przyrz du - z trybu pomiaru pr dko ci chwilowej, lub z trybu pomiaru warto ci
redniej pr dko ci - po zako czeniu procedury u redniania. W tym celu nale y

nacisn  przycisk
MENU

Wy wietla si  ekran

FLOW

CLOCK

IrDA
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Nale y nacisn  przycisk
OK

Wy wietla si  ekran informuj cy o wielko ci wprowadzonego pola przekroju

USE
LAST

CONFIG
10.0000 m2

Uwaga: Warto  10.000 m2 jest ustawieniem pocz tkowym !

Naci ni cie przycisku
OK

oznacza akceptacj  ostatnio wprowadzonej warto ci. Je eli zamierzamy
zmodyfikowa  wielko  przekroju nale y nacisn  przycisk

C

Zostanie wy wietlony ekran

DIMENSION
AREA

Wybór opcji DIMENSION pozwala na wprowadzenie wymiarów geometrycznych dla
przekroju prostok tnego. Wybór opcji AREA pozwala wprowadzi  dowoln  warto
przekroju w zakresie od 0,0001 m2 do 99,9999 m2.

Opcj  wybieramy przy pomocy przycisku

Akceptacja wyboru dokonywana jest przyciskiem
OK

Je eli wybierzemy opcj DIMENSION, pojawia si  ekran

WIDTH
00,00 m
HEIGHT
00,00 m

pozwalaj cy na wprowadzenie szeroko ci WIDTH i wysoko ci HEIGHT przekroju.
Kolejne cyfry w liczbie, na pozycji oznaczonej kursorem, zmieniamy przyciskiem

Akceptacj  zmiany i przej cie do nast pnej cyfry wykonujemy przez naci ni cie
przycisku

OK
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Po zaakceptowaniu ostatniej cyfry nast puje przej cie do ekranu

MINING
EXCAVATION

YES    NO

MINING EXCAVATION jest opcj  dedykowan  wy cznie dla potrzeb pomiarów
aerologicznych w podziemnych zak adach wydobywczych, w wyrobiskach
których zabudowano obudow ukow  typu P.

W rutynowych pomiarach górniczych stosuje si  sposób wyznaczania pola przekroju
wyrobiska polegaj cy na pomno eniu jego wysoko ci i szeroko ci przez
wspó czynnik 0,8. Anemometr AS4 po wybraniu opcji MINING EXCAVATION
automatycznie wprowadza ten wspó czynnik do iloczynu. Akceptacja opcji powoduje
wy wietlenie ekranu z wynikiem oblicze

SELECTED
AREA   IS

8.0000 m2

Uwaga: Opisany wy ej sposób obliczania pola przekroju wyrobiska jest
niedopuszczalny przy pomiarach wymagaj cych wi kszej dok adno ci !
Naci ni cie przycisku

OK

powoduje przej cie do ekranu wyboru jednostek strumienia obj to ci

UNITS
m/min

3

m/s
3 m/h

3

Wybór jednostek dokonywany jest przyciskiem

Akceptacja nast puje przyciskiem
OK

Po akceptacji przechodzimy do ekranu

FLOW

CLOCK

IrDA

Przej cie do pomiarów warto ci chwilowych strumienia obj to ci nast puje przez
naci ni cie przycisku

C
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Zostanie wy wietlony ekran

0,0000
m/min

3

11:53:54
V5.6

Symbol  oznacza, e w czona jest opcja MINING EXCAVATION
(WYROBISKO GÓRNICZE).
Je eli podczas wy wietlania ekranu

DIMENSION
AREA

wybierzemy opcj AREA, to jej akceptacja przyciskiem
OK

spowoduje przej cie do ekranu

AREA

00,0000 m2

w którym mo emy wpisa  wielko  przekroju, zmieniaj c kolejne cyfry w liczbie
przyciskiem

i akceptuj c zmiany przyciskiem
OK

Po zaakceptowaniu ostatniej cyfry w liczbie nast puje wy wietlenie ekranu

UNITS
m/min

3

m/s
3 m/h

3

Po dokonaniu wyboru jednostek, naciskaj c kolejno przyciski
OK

i
C

przechodzimy do ekranu pomiaru warto ci chwilowych strumienia obj to ci

0,0000
m/min

3

11:53:54
V5.6

Uwaga: Po wyborze opcji AREA nie jest mo liwe wybranie opcji MINING
EXCAVATION.
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7. Pomiar warto ci redniej strumienia obj to ci.
Kalkulator jednostek

Pomiar warto ci redniej strumienia obj to ci jest mo liwy po utworzeniu wcze niej
ekranu pomiaru warto ci chwilowych (patrz rozdz. 6). Przej cie do procedury
pomiarowej nast puje po naci ni ciu przycisku

OK

Wy wietla si  ekran

Q
_

001

0,0000
m/min

3

11:53:54
V5.6

pokazuj cy warto ci chwilowe strumienia obj to ci, zegar czasu rzeczywistego,
jednostki w jakich obliczany jest strumie  i numer kolejnego pomiaru zapisywanego
do pami ci.
W trakcie trwania procedury u redniaj cej pulsuj  wska niki Q

_
 i LED.

Pod wietlenie ekranu ulega wy czeniu. Zako czenie procedury nast puje przez
naci ni cie przycisku

OK

Pulsowanie wska ników zostaje przerwane. cza si  pod wietlenie ekranu.
Naciskaj c przycisk

mamy mo liwo  podgl dni cia warto ci pola przekroju dla którego by  obliczany
strumie  obj to ci.

CURRENT
AREA   IS

10,0000 m2

Powtórne naci ni cie przycisku powoduje powrót do ekranu z wynikiem pomiaru.
W procedurze pomiaru warto ci redniej strumienia mamy mo liwo  przeliczania
jednostek wyniku pomiaru. W tym celu nale y nacisn  przycisk

MENU

co spowoduje wy wietlenie ekranu

FLOW

CLOCK

IrDA

Naciskaj c przycisk
OK

przechodzimy do ekranu z aktualn  warto ci  pola przekroju
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USE
LAST

CONFIG
10.0000 m2

Naci ni cie przycisku
OK

umo liwia w czenie ekranu jednostek

UNITS
m/min

3

m/s
3 m/h

3

na którym dokonujemy wyboru nowej jednostki przy pomocy przycisku

Akceptacja przyciskiem
OK

powoduje wy wietlenie ekranu

FLOW

CLOCK

IrDA

Naci ni cie przycisku
C

powoduje wy wietlenie zmierzonej warto ci strumienia obj to ci w nowych
jednostkach.
Naciskaj c przycisk

OK

kontynuujemy pomiary warto ci redniej strumienia z nowo wybran  jednostk , lub
naciskaj c przycisk

C

przechodzimy do pomiarów warto ci chwilowych pr dko ci.

8. Zapis danych pomiarowych do pami ci

Dane pomiarowe zapisywane s  w pami ci anemometru w sposób automatyczny, za
ka dym razem je eli zostaje zako czona procedura u redniania. Zapami tywane s
warto ci chwilowe mierzonej warto ci, jednostki i czas rozpocz cia pomiaru.
W przypadku procedury pomiaru strumienia obj to ci zapami tywana jest warto
pola przekroju. Identyfikator kolejnych pomiarów podlega automatycznej
inkrementacji, pocz wszy od warto ci 001 do 250. Po zape nieniu pami ci najstarsze
dane pomiarowe s  nadpisywane przez najm odsze, a identyfikator zostaje
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ustawiony na warto  001. Odczyt danych pomiarowych jest mo liwy wy cznie przy
yciu komputera. Je eli w trakcie procedury u redniania nast pi przekroczenie

zakresu pomiarowego, dane nie s  zapisywane do pami ci, a identyfikator
nast pnego pomiaru zostaje zmniejszony o 1.
Zape nienie pami ci sygnalizowane jest przez pojawienie si  ekranu

WARNING
MEMORY

OVERFLOW

9. Komunikaty ostrzegawcze

Anemometr AS4 generuje ekrany informuj ce o b dach lub niebezpiecze stwie
uszkodzenia przyrz du. Najwy szy priorytet ma komunikat o przekroczeniu
dopuszczalnego zakresu pr dko ci

m/s

11:53:54
V5.6

OUT OF
RANGE

pojawiaj cy si  po przekroczeniu pr dko ci 21,00 m/s.
Uwaga: Nale y wówczas usun  anemometr z przep ywu !
Komunikat OUT OF RANGE mo e pojawi  si  podczas pomiarów strumienia
obj to ci, nawet je eli nie zostanie przekroczona pr dko  21 m/s. Nast pi to
wówczas, je eli warto  danych wej ciowych do wyliczenia strumienia obj to ci
spowoduje, e wynik oblicze  b dzie liczb  wi ksz  ni  99999.

Q
_

001 m/min
3

OUT OF
RANGE

11:53:54
V5.6

Nale y wówczas spróbowa  zmieni  jednostki, pami taj c, e maksymalny strumie
jaki mo na zmierzy  wynosi 99999 m3/h.
Przyrz d nie pozwala na wprowadzenie pola przekroju o warto ci wi kszej ni
99,9999 m2. W tym celu sprawdza dane wprowadzane w opcji DIMENSION i AREA.
W razie nieprawid owo ci wy wietla komunikat

BAD VALUE
OF AREA

MAXIMUM IS
99.9999 m2
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10. Sygnalizacja roz adowania akumulatora

Roz adowanie akumulatora jest sygnalizowane na ikonie stanu baterii w prawym,
górnym rogu ekranu:

00,00
m/s

11:53:54
V5.6

Stan prawid owego dzia ania akumulatora sygnalizuje po enie zielonego
paska w po owie symbolu baterii. Po zapaleniu si  czerwonego paska, czas pracy
jaki pozostaje do roz adowanie akumulatora wynosi oko o 2 h. Zielony pasek zajmuje
ca y symbol baterii bezpo rednio po prawid owym na adowaniu. Je eli od momentu
automatycznego zako czenia adowania minie d szy okres czasu, poziom napi cia
akumulatora obni y si .

11. adowanie akumulatora

adowanie akumulatora nale y rozpocz  od za czenia przyrz du. Nast pnie do
gniazda anemometru pod cza si  zasilacz. Obecno  zasilacza jest wykrywana
przez przyrz d i sygnalizowana pojawieniem si  ekranu

BATTERY
CHARGING
14H LEFT

oraz pulsowaniem wska nika LED. Po kilku sekundach nast puje wy czenie
pod wietlenia ekranu LCD i rozpoczyna si  proces adowania trwaj cy 14  h. Na
ekranie widoczny jest czas jaki pozosta  do zako czenia adowania Po okresie 14 h
adowanie zostaje automatycznie zako czone. Sygnalizuje to pojawienie si  ekranu

BATTERY
CHARGING
COMPLETE

Ekran po kilku sekundach zostaje wygaszony i anemometr przechodzi w stan
czuwania, oczekuj c na wy czenie przyciskiem

OFF

Przerwanie procesu adowania przed up ywem 14 h (np. na skutek zaniku napi cia
zasilania, lub od czenia zasilacza) b dzie sygnalizowane pojawieniem si  ekranu

BATTERY
CHARGING

FAILED
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W tej sytuacji zaleca si  powtórne adowanie akumulatora.

Uwaga!  Nie nale y dopuszcza  do ca kowitego roz adowania akumulatora.

Je eli jednak wyst pi taka sytuacja, anemometr nie b dzie chcia  si  za czy .
Nale y wówczas pod czy  zasilacz i po kilku minutach próbowa  w czy  przyrz d.
Po za czeniu anemometr automatycznie przejdzie w stan adowania akumulatora.

Uwaga!  Po na adowaniu akumulatora adowark  nale y od czy  od przyrz du.

12. Ustawianie zegara czasu rzeczywistego

Zegar czasu rzeczywistego w anemometrze ustawiany jest za pomoc  programu
AS4_pol_Vxx.exe. W menu CLOCK mamy mo liwo  ustawiania tylko czasu.

Informacja o dacie przesy ana jest z komputera. Aby zmodyfikowa  czas nale y przy
pomocy przycisku

MENU

ustawi  kursor na pozycji CLOCK

FLOW

IrDA

CLOCK

a nast pnie przyciskiem
OK

uruchomi  opcj CLOCK

CLOCK SET
00:00

26.03.2006

Przyciskiem

zmieniamy warto  na pozycji godzin, a nast pnie po akceptacji zmian przyciskiem
OK

wykonujemy modyfikacj  warto ci minut.
Zmian  akceptujemy przyciskiem

OK

Powoduje to wygaszenie kursora.
Przej cie do menu g ównego nast puje przyciskiem

MENU
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pojawia si  ekran

FLOW

CLOCK

IrDA

z którego przyciskiem
C

wracamy do pomiarów warto ci chwilowych pr dko ci.

13. Uruchomienie portu IrDA

W celu komunikowania si  z komputerem anemometr AS4 ma wbudowane
bezprzewodowe cze podczerwieni typu IrDA. Uruchomienie transmisji wymaga
zainstalowania dostarczonego wraz z przyrz dem interfejsu USB-IrDA.

Dostarczone przez producenta oprogramowanie w asne, a tak e
oprogramowanie interfejsu USB-IrDA, s  sprawdzone dla rodowiska
operacyjnego Windows XP. Inne rodowiska operacyjne mog  nie
gwarantowa  poprawnego dzia ania !!

Instalacj  rozpoczynamy od zainstalowania interfejsu USB-IrDA. Interfejs instaluje
si  jako Urz dzenie podczerwieni o nazwie np.: Sigma Tel USB-IrDA Adapter.
Nast pnie za czamy anemometr i przy pomocy przycisku

MENU

wybieramy opcj IrDA

FLOW

CLOCK

IrDA

po zaakceptowaniu przyciskiem
OK

wy wietla si  ekran

IrDA
ENABLED

W odleg ci oko o 20-30 cm od okna IrDA, znajduj cego si  na prawej ciance
anemometru, umieszczamy interfejs USB-IrDA. Po wykryciu przez system
operacyjny urz dzenia na podczerwie  jakim jest anemometr AS4, na pasku zada
pojawia si  ikona
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Anemometr instaluje si  jako Modem o nazwie Standard Modem over IR link # (nr
portu).

Uwaga: Numer portu musi si  zawiera  w przedziale COM1-COM9.

14. Uruchomienie i obs uga programu AS4_pol_Vxx.exe

Producent dostarcza oprogramowanie pozwalaj ce na transmisj  danych
z anemometru do komputera, tworzenie i odczytywanie plików z danymi, transmisj
on-line do komputera, oraz ustawianie zegara czasu rzeczywistego. W celu
pos ugiwania si  programem nale y wgra  na dysk komputera plik

AS4_pol_Vxx.exe. Po uruchomieniu otwiera si  okno g ówne programu.

W celu nawi zania czno ci pomi dzy anemometrem i komputerem klikamy
przycisk Po cz. Po nawi zaniu czno ci pojawia si  informacja o znalezieniu
anemometru o okre lonym numerze fabrycznym.

Na pasku zada  poprzednia ikona zostaje zast piona przez ikon czno ci
bezpo redniej

Jednocze nie w anemometrze wy wietla si  ekran
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CONNECTED
TO PC

Klikaj c przycisk Odczytaj, w okienku Numer seryjny uzyskujemy informacj
o numerze fabrycznym anemometru, a w okienku Komentarz mog  by
umieszczone informacje producenta.

Klikni cie przycisku Ustaw czas i dat automatycznie przepisuje do anemometru
dane z zegara czasu rzeczywistego komputera.
Klikni cie przycisku Wy wietlacz powoduje otwarcie zak adki umo liwiaj cej
transmisj  on-line danych pomiarowych z anemometru do komputera.

Klikni cie przycisku Rozpocznij pomiary rozpoczyna procedur  pomiaru warto ci
redniej pr dko ci.

Zako czenie procedury nast puje przez klikni cie przycisku Zako cz pomiary. Na
panelu zostaje wy wietlony wynik pomiaru.
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Panel wy wietlacza pozwala na pomiar on-line strumienia obj to ci. W tym celu
nale y wprowadzi  warto  pola przekroju, a nast pnie wybra  jednostki. Klikni cie
przycisku Rozpocznij pomiar uruchamia procedur  pomiaru warto ci redniej
strumienia obj to ci

Procedur  ko czy powtórne klikni cie przycisku Zako cz pomiary. Zamkni cie
zak adki nast puje przy pomocy przycisku Zako cz.
W celu odczytania danych pomiarowych z pami ci anemometru klikamy przycisk
Odczyt pami ci. Otwiera si  panel Odczyt pami ci, w którym klikamy napis Odczyt
a nast pnie wybieramy Odczyt z anemometru i czekamy na zako czenie transmisji.

Czas trwania transmisji wynosi oko o 8 minut i 30 sekund i jest niezale ny od
ilo ci zapisanych danych pomiarowych !
W kolejnych kolumnach zostan  umieszczone dane pomiarowe, które mo emy
przegl da  wpisuj c numer pomiaru w okienku wyszukiwania lub korzystaj c z paska
przewijania po prawej stronie ekranu.
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Klikaj c napis Zapis do pliku mo emy sk adowa  dane pomiarowe. Format
zapisanego pliku pozwala na atwe przenoszenie danych np. do Excela w celu
sporz dzenia analizy graficznej uzyskanych wyników.
Klikni cie napisu Wyczy  pami  powoduje usuni cie danych z pami ci
anemometru.

Czas usuwania danych wynosi oko o 5 minut i jest niezale ny od ilo ci
zapisanych danych pomiarowych !
Producent zaleca wykonanie tej procedury przed rozpocz ciem korzystania
z przyrz du i w ka dym przypadku, kiedy nowe dane pomiarowe maj  istotn
warto  dla u ytkownika. Procedura ustawia identyfikator pomiaru na warto
pocz tkow  001.
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15. Wysi gnik

Anemometr AS4 mo e zosta  zamocowany na wysi gniku typu WK6 produkcji IMG
PAN (rys. 2). Standardowa d ugo  wysi gnika wynosi 1,50 m. Jego konstrukcja
pozwala na wykonywanie pomiarów warto ci redniej pr dko ci lub strumienia
obj to ci, w miejscach oddalonych od operatora. Dzi ki specjalnej konstrukcji
uchwytu mocuj cego (2), k t pomi dzy anemometrem (1) a wysi gnikiem mo na
regulowa  w zakresie o 0o do 90o. Przyrz d umieszcza si  w uchwycie wysi gnika
i unieruchamia wkr caj c do gniazd anemometru dwie ruby mocuj ce (4).
Wykr caj c rub  aretuj  (5) ustawia si  anemometr pod danym k tem
i ponownie wkr ca rub . Po wykonaniu po czenia wtyku z cza wysi gnika (3)
z gniazdem anemometru i w czeniu przyrz du mo na rozpocz  pomiary.
Procedur  u redniaj  uruchamia si  przy pomocy wy cznika umieszczonego
w r czce wysi gnika. Funkcja wy cznika jest analogiczna do funkcji przycisku

OK
.

1. anemometr
2. uchwyt
3. wtyk z cza
4. ruby mocuj ce
5. ruba aretuj ca
6. przegub
7. r czka z wy cznikiem

Rys. 2

Wysi gnik powinien by  transportowany w dostarczonym przez producenta
pokrowcu.

Uwaga: W poziomych wyrobiskach górniczych rub  aretuj  nale y
ca kowicie wykr ci . Anemometr podczas wykonywania trawersu ci ego

dzie wówczas przybiera  po enie, w którym o  skrzyde ka pomiarowego
pokrywa si  z kierunkiem przep ywu.
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16. Zalecenia eksploatacyjne

 Prawid owe dzia anie przyrz du jest zagwarantowane tylko w przypadku
ciwej obs ugi. Szczególn  uwag  nale y zwraca  na mo liwo  uszkodzenia

czujnika pomiarowego. Nale y uwa  na wszelkiego rodzaju udary
mechaniczne mog ce spowodowa  zniekszta cenie skrzyde ka lub jego
os ony. Uszkodzenie skrzyde ka wymaga jego bezzw ocznej wymiany.

Nie wolno gwa townie wprowadza  czujnika anemometru do strugi
o du ej pr dko ci. Sond  nale y wprowadzi  do przestrzeni pomiarowej w taki
sposób, aby o  skrzyde ka by a prostopad a do kierunku przep ywu, a dopiero
pó niej poprzez powolny obrót sondy, doprowadzi  do ustawienia osi skrzyde ka
zgodnie z kierunkiem przep ywu. Ta procedura ma na celu zapobiec uszkodzeniu
skrzyde ka na skutek gwa townej zmiany jego pr dko ci obrotowej, przy nag ym
wprowadzeniu do strugi o du ej pr dko ci.

Nie nale y dopuszcza  do d ugotrwa ych stanów pracy
z sygnalizowanym przekroczeniem zakresu pr dko ci 21,00 m/s.

opatki skrzyde ka i os on  mo na czy ci  czyst  wod  z niewielkim
dodatkiem p ynnych, nieagresywnych detergentów. G owica sondy posiada
specjalny uk ad chroni cy zespó yskowania przed zanieczyszczeniem i nale y
ograniczy  si  wy cznie do czyszczenia powierzchni widocznych.

Nie wolno dopuszcza  do utworzenia si  warstwy zanieczyszcze
wewn trz os ony wirnika mog cej zablokowa  skrzyde ko.

 W przypadku d szego okresu nie u ywania przyrz du, nale y raz na miesi c
wykona  cykl roz adowanie - adowanie akumulatora.

W razie stwierdzenia nieprawid owo ci w pracy czujnika nale y zwróci
si  do producenta. Ingerencja osób postronnych mo e spowodowa
nieodwracalne uszkodzenia.

 Roz adowanie akumulatora nie powoduje utraty danych pomiarowych
zgromadzonych w pami ci.

 Do czyszczenia r czki anemometru nie wolno u ywa  rozpuszczalników
chemicznych.

Wymian  zu ytego akumulatora mo e wykona  wy cznie producent.

 Skórzany futera  skutecznie chroni anemometr przed uszkodzeniem w czasie
transportu i przechowywania. Miernik nale y wyci ga  z futera u tylko na czas
wykonywania pomiaru.
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17. Wzorcowanie anemometru

Producent anemometru AS4 zaleca wykonanie co 12 miesi cy wzorcowania
anemometru wy cznie w akredytowanej instytucji, uprawnionej do wydawania

wiadectw wzorcowania dla czujników anemometrycznych.
Wzorcowanie nale y przeprowadzi  jednak niezw ocznie w przypadku
mechanicznego odkszta cenia skrzyde ka anemometru, lub zaistnienia
podejrze  co do wiarygodno ci wyników pomiarów.

Adres akredytowanej przez Polskie Centrum Akredytacji instytucji, której wiadectwa
wzorcowania s  akceptowane przez G ówny Urz d Miar i Wy szy Urz d Górniczy:

INSTYTUT MECHANIKI GÓROTWORU
POLSKIEJ AKADEMII NAUK

LABORATORIUM WZORCUJ CE WENTYLACYJNE PRZYRZ DY POMIAROWE
30-059 KRAKÓW, ul. Reymonta 27

tel. (012) 637 62 00,  fax (012) 637 28 84
lwwpp@img-pan.krakow.pl

18. Naprawy anemometru

Naprawy anemometru AS4 mog  by  wykonywane wy cznie przez
producenta.

Adres serwisu:

INSTYTUT MECHANIKI GÓROTWORU
POLSKIEJ AKADEMII NAUK

LABORATORIUM SYSTEMÓW POMIAROWYCH
30-059 KRAKÓW, ul. Reymonta 27

tel. (012) 637 62 00,  fax (012) 637 28 84
lsp@img-pan.krakow.pl

IMG PAN o wiadcza, e nie udzieli  zgody adnemu podmiotowi na
serwisowanie swoich wyrobów, a tak e nie udost pni  dokumentacji
technicznej na podstawie której mo liwe by oby prowadzenie takich czynno ci.
Nie jest mu równie  znany fakt udzielenie takiej zgody przez jednostk
notyfikowan .

ywanie niesprawnego anemometru do celów pomiarowych jest zabronione !
IMG PAN nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialno ci za wszelkie skutki

wynikaj ce z takiego dzia ania.

mailto:lwwpp:@img-pan.krakow.pl
mailto:lsp:@img-pan.krakow.pl
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19. Warunki stosowania dla przyrz dów budowy przeciwwybuchowej

1. Jakakolwiek ingerencja przez U ytkownika w system mechaniczny lub
elektroniczny przyrz du jest zabroniona.

2. Eksploatacja musi by  zgodna z warunkami zawartymi w dokumentacji
techniczno-ruchowej (instrukcji obs ugi).

3. Anemometr mo e by  eksploatowany i konserwowany tylko przez
pracowników przeszkolonych w zakresie obs ugi.

4. Naprawy przyrz du lub wymiana ród a zasilania mog  by  wykonane
wy cznie przez Producenta.

5. Akumulator mo e by adowany tylko w pomieszczeniach, wzgl dnie
strefach, nie zagro onych pojawieniem si  atmosfery wybuchowej.

6. Transmisja danych do komputera mo e odbywa  si  tylko
w pomieszczeniach, wzgl dnie strefach, nie zagro onych pojawieniem
si  atmosfery wybuchowej.

7. Podczas transportu w przestrzeniach zagro onych wybuchem
anemometr musi znajdowa  si  w futerale dostarczonym przez
producenta. To samo dotyczy wysi gnika.

8. Wzorcowanie anemometru nale y przeprowadzi  1 raz w roku
w laboratorium akredytowanym. Wzorcowanie nale y przeprowadzi
jednak niezw ocznie w przypadku mechanicznego odkszta cenia
skrzyde ka anemometru, lub zaistnienia podejrze  co do wiarygodno ci
wyników pomiarów.

9. Parametry we/wy gniazda anemometru.

Anemometr wyposa ony jest w 3 stykowe z cze zamykane nakr can
os on . Pin P1-1 jest wej ciem adowarki akumulatora. Pin P1-3 jest
wej ciem pasywnym zwieranym przez wy cznik umieszczony w r czce
wysi gnika WK6 do pinu P1-2, który jest po czony z mas  uk adu. Do
adowania akumulatora nale y u ywa  wy cznie  zasilacza typu 2WZS
dostarczonego przez producenta.
Parametry zasilacza:
1. parametry wej ciowe: 230 V 50 Hz / 25 mA / 5,7 VA
2. parametry wyj ciowe: Iobcnom.=150 mA / 9,0 V DC ± 5%
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20. Instrukcja u ywania i konserwacji futera ów typu 0945-1

Futera  skórzany typu 0945-1 jest przeznaczony do przechowywania
i transportu przez wyrobiska górnicze wy cznie anemometrów typu AS4 lub AS3.
Anemometr umieszcza si  w futerale tak, aby jego uchwyt by  skierowany w kierunku
pokrywy zamykaj cej.

UWAGA:
Futera y typu 0945-1 wykonane s  ze skór naturalnych. W przypadku zamoczenia
nale y je mo liwie szybko umie ci  w pomieszczeniu suchym, w celu usuni cia
wilgoci.
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21. S owniczek angielsko – polski komunikatów ekranowych

STRATA
MECHANICS
RESEARCH
INSTITUTE

PAS
POLAND

INSTYTUT
MECHANIKI
GÓROTWORU
PAN
POLSKA

FLOW

CLOCK

IrDA

STRUMIE

ZEGAR

IrDA

USE
LAST

CONFIG
10.0000 m2

OSTATNIO
ZASTOSOWANA
KONFIGURACJA

DIMENSION
AREA

WYMIAR
POWIERZCHNIA

WIDTH
00,00 m
HEIGHT
00,00 m

SZEROKO

WYSOKO

MINING
EXCAVATION

YES    NO

WYROBISKO
GÓRNICZE

TAK    NIE

SELECTED
AREA   IS

8.0000 m2

WYBRANA
POWIERZCHNIA

UNITS
m/min

3

m/s
3 m/h

3

JEDNOSTKI

AREA

00,0000 m2

POWIERZCHNIA

CURRENT
AREA   IS

10,0000 m2

BIE CA
POWIERZCHNIA

WARNING
MEMORY

OVERFLOW

OSTRZE ENIE
PRZEPE NIONA
PAMI

Q
_

001 m/min
3

OUT OF
RANGE

11:53:54
V5.6

POZA
ZAKRESEM

BAD VALUE
OF AREA

MAXIMUM IS
99.9999 m2

A WARTO
POWIERZCHNI
MAKSYMALNIE

BATTERY
CHARGING
14H LEFT

ADOWANIE
BATERII
14H POZOSTAJE
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BATTERY
CHARGING
COMPLETE

ADOWANIE
BATERII
SKO CZONE

BATTERY
CHARGING

FAILED

LADOWANIE
BATERII
NIEUDANE

CLOCK SET
00:00

04.12.2007

USTAWIANIE ZEGARA

IrDA
ENABLED

IrDA
DOST PNA

CONNECTED
TO PC

PO CZENIE
Z KOMPUTEREM


