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1. W zestawie 
 

W zestawie dostarczone zostały następujące elementy: 

- Deszczomierz wagowy serii TRWS 

- Przewód o długości 2 m 

- Świadectwo testów i kalibracji 

- Instrukcja obsługi 

2. Przegląd deszczomierzy TRWS 
 

 

 

Model TRWS504 TRWS204 TRWS205 TRWS405 

Powierzchnia wlotu 500 cm2 200 cm2 200 cm2 400 cm2 

Zakres pomiaru 250 mm 750 mm 1500 mm 750 mm 

 

 

3. Budowa deszczomierza 
 



 

4. Montaż 
 

Do montażu deszczomierza należy przeznaczyć miejsce położone w otwartym terenie lecz nie zbyt 

mocno eksponowane na wiatr.  Odległość instrumentu od danej przeszkody powinna wynosić 

minimum dwie jej wysokości. Wlot deszczomierza powinien znajdować się na wysokości 1 m ponad 

poziomem gruntu (rys.1). 

  



Podstawę deszczomierza zamontować za pomocą śrub M8 na batonowym fundamencie. W pierwszej 

kolejności nakręcić na śruby nakrętki M8 i umieścić na nich podstawę deszczomierza, następnie 

wypoziomować i nakręcić luźno kolejne trzy nakrętki (rys.2.). 

W kolejnym kroku zdjąć obudowę deszczomierza oraz wyjąć z niego zbiornik i za pomocą śrub M8 

przymocować podstawę główną deszczomierza do płyty montażowej. Po ponownym sprawdzeniu 

wypoziomowania dokręcić wszystkie śruby. 

Następnie usunąć zabezpieczenia transportowe czujnika tensometrycznego. W tym celu poluźnić 

dwie śruby oraz wysunąć zabezpieczenie zgodnie z rysunkiem (rys.3). 

 

Ostatnią czynnością jest ponowny montaż zbiornika oraz obudowy zwracając przy tym uwagę, na to 

by po montażu nie było kontaktu między obudową a zbiornikiem. 

5. Podłączenie 
 

5.1. Wybór interfejsu komunikacyjnego 
 

By skonfigurować deszczomierz do pracy z wybranym interfejsem komunikacyjnym należy posłużyć 

się przełącznikami typu dip-switch umieszczonymi pod przymocowaną za pomocą dwóch śrub osłoną 

elektroniki. Sposób ich ustawienia ilustruje poniższy rysunek. Funkcjonowanie wyjścia kontaktowego 

jest niezależne od wyboru interfejsu RS485 lub SDI-12  



 

 

5.2. Połączenie z użyciem wyjścia RS485 

 

 

5.3. Połączenie z użyciem wyjścia SDI-12 

 

5.4. Połączenie z użyciem wyjścia impulsowe 

 



6. Specyfikacja 
 

Zasilanie deszczomierza: 8-24 VDC 

Zasilanie ogrzewania: 10-15 VDC/08-1,3 A 

RS485: 9600, 8 bitów danych, 1 bit stopu, brak parzystości 

Wyjście kontaktowe: 30 V max / 300 mA max 

Wymiary (TRWS204/504/205/405): ø360x540/ø360x380/ø385x360/ø385x610 mm 

Waga (TRWS204/504/205/405): 8,0/8,0/9,5/9,5 kg 

Długość kabla: 2 m 

Temperatura pracy: - 40 do 70°C 

Praca przy wilgotności powietrza: 0-100% 

 


