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Estação meteorológica "Home"
N.º art. : 2224 WH

Manual de instruções

1 Indicações de segurança
A instalação e a montagem de aparelhos eléctricos apenas devem ser realizadas por
electricistas especializados.
Em caso de inobservância do manual de instruções, poderão ocorrer danos no aparelho,
incêndios ou outros perigos.
Este manual de instruções é parte integrante do produto e deve ficar na posse do cliente
final.

2 Estrutura do aparelho

Imagem 1: Vista

(1) Cabeça do sensor
(2) Braço angular
(3) Caixa de terminais
(4) Sensores de temperatura e de vento
(5) Sensores de luz e de crepúsculo
(6) Sensor de chuva

3 Função
Informações do sistema
Este aparelho é um produto do sistema KNX e está em conformidade com as Directivas KNX.
Conhecimentos técnicos detalhados resultantes de formações sobre o KNX são pré-requisitos
para a sua compreensão. 
O funcionamento do aparelho depende do software. Poderá consultar informações detalhadas
sobre as versões de software e a respectiva gama de funções, assim como sobre o próprio
software na base de dados de produtos do fabricante. O planeamento, a instalação e a coloca-
ção em funcionamento do aparelho são efectuados com o auxílio de um software certificado
pela KNX. Poderá consultar a base de dados de produtos, bem como as descrições técnicas
sempre actualizadas na nossa página da Internet.
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Utilização correcta
- Medição e análise de dados meteorológicos: velocidade do vento, precipitação, crepúscu-

lo, temperatura e luminosidade
- Montagem vertical no exterior dos edifícios, de preferência na área do telhado e de facha-

da
Características do produto
- Conexão de barramento integrada KNX
- Detecção do valor de medição e monitorização do valor limite
- Aquecedor integrado
i Valores medidos aplicam-se ao local de montagem. São possíveis desvios em relação a

outros serviços meteorológicos – por ex. devido a turbulências locais ou zonas de acumu-
lação de ar.

4 Informações para electricistas especializados
4.1 Montagem e ligação eléctrica

PERIGO!
Choque eléctrico por contacto com peças condutoras de tensão na área de
montagem.
Um choque eléctrico pode originar morte.
Desligar antes de trabalhos no aparelho e cobrir as peças condutoras de ten
são na área circundante!

Seleccionar local de montagem

Imagem 2: Distância mínima em relação às superfícies
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Imagem 3: Evitar salpicos de água

Imagem 4: Carga máxima no braço angular

Seleccionar o local de montagem de modo que a estação meteorológica não seja influenciada
por obstáculos locais ou sombras – árvores, chaminés, toldos, etc. Vento, chuva e luminosida-
de do ambiente têm de poder ser captados pelos sensores sem obstáculos. 
Não montar por baixo ou ao lado de partes do edifício das quais possa pingar água para o apa-
relho.
Seleccionar o local de montagem de modo que a estação meteorológica possa ser acedida pa-
ra fins de manutenção.
Em telhados planos, colocar a estação meteorológica tão centralmente quanto possível. 
Distância mínima a superfícies abaixo da estação meteorológica: 0,6 m (imagem 2). Caso con-
trário, os sensores podem ser danificados na parte inferior por penetração de salpicos de água
(imagem 3). 
A luz solar directa, chaminés ou outros dispositivos de ventilação e de gases de escape influ-
enciam a medição de temperatura.
Não operar perto de transmissores de rádio. O funcionamento é prejudicado.
Montagem no tubo de poste com fixação do poste em separado (ver acessórios).
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Montar e ligar o aparelho

Imagem 5: Caixa de terminais aberta

o Abrir a caixa de terminais.
o Ligar os cabos de alimentação de tensão e a ligação de barramento através de uma das

duas entradas de cabos (11) na caixa de terminais (3).
o Fixe a parte inferior da caixa de terminais, p. ex. na parede da casa ou num poste.
o Ligar a tensão de alimentação ao terminal de ligação (9).
o Ligar o cabo de barramento KNX ao terminal de ligação (10).
o Ligar o conector de ligação da cabeça do sensor (1) ao terminal do sensor (8) na caixa de

terminais (3).
i O braço angular (2) pode quebrar ao fechar a caixa de terminais. Não utilizar o braço an-

gular como alavanca (imagem 4). 
o Colocar o aparelho na parte inferior da caixa de terminais por cima e encaixar em baixo.

Alinhar dispositivo

Imagem 6: Alinhar estação meteorológica
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o Alinhar a cabeça do sensor na direcção do céu ou – em função das condições detalhadas
no local – na direcção da fachada (imagem 6).

Desmontar o aparelho
o Inserir chave de fendas na ranhura na parte inferior da caixa de terminais e erguer cuida-

dosamente o aparelho para cima.
o Remover o conector do sensor do terminal do sensor (8).

4.2 Colocação em funcionamento
Colocar o aparelho em funcionamento.

Imagem 7: Posição do LED de programação e contacto Reed

o Ligar a tensão de bus.
o Ligar a tensão de alimentação.
o Segurar o íman de programação anexo no contacto Reed integrado (13).

O LED de programação (14) indica o estado de programação a vermelho.
o Indicar a morada física e carregar o software de aplicação para o aparelho.
o Anotar a morada física em autocolantes na caixa de terminais (12) e na tampa da caixa de

terminais (imagem 5).
O aparelho está operacional.

5 Anexo
5.1 Dados técnicos
Fluido KNX TP 1
Modo de colocação em funcionamento Modo S
Tensão nominal KNX DC 21 ... 32 V MBTS
Consumo de energia KNX típ. 450 mW
Tipo de ligação KNX Terminal de ligação
Alimentação externa
Tensão nominal 24 V AC/DC MBTS
Consumo de energia típ. 7,5 W
Ligação de alimentação Terminal de ligação
Condições ambientais
Temperatura ambiente -20 ... +55 °C (livre de gelo e de poluição)
Temperatura de armazenamento/transporte -40 ... +70 °C
Caixa
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Grau de protecção IP 44 (na posição de utilização)
Classe de protecção III
Dimensão L×A×P aprox. 88 ×170 ×204 mm  (incl. braço de mon-

tagem)
Peso aprox. 240 g
Sensor de temperatura
Gama de medição da temperatura -20 ... +55 °C
Precisão ± 1 K (a velocidades do vento > 0,5 m/s)
Sensor de vento
Gama de medição do vento 0 ... 40 m/s
Precisão 2 m/s
Sensor de precipitação
Gama de medição da precipitação Sim/Não (binário)
Sensibilidade da precipitação Chuviscos
Sensores de luminosidade
Direcções Este, Sul, Oeste
Área espectral 700 ... 1050 nm
Gama de medição da luminosidade 1 ... 110 klx
Precisão 10 % (do EW)
Sensor de crepúsculo
Direcção Sul
Área espectral 700 ... 1050 nm
Gama de medição do crepúsculo 0 ... 674 lx
Precisão 10 % (do EW)

5.2  Acessórios
Fonte de alimentação AC 24 V ~ N.º art. WSSV10
Acessório para montagem em esquina N.º art. MW 270 ..
Acessório para montagem em mastro N.º art. MM 100

5.3 Garantia
Reservamo-nos o direito a alterações técnicas e de formato, desde que em benefício do pro-
gresso técnico.
Oferecemos garantia no âmbito das determinações legais.
Por favor envie o aparelho para o nosso serviço central de apoio ao cliente, juntamente com
uma descrição do erro.

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle

Telefon: +49.23 55.8 06-0
Telefax: +49.23 55.8 06-2 04
kundencenter@jung.de
www.jung.de

Service Center
Kupferstr. 17-19
44532 Lünen
Germany
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