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ANEMÒMETRE PER A SEGUIDORS SOLARS 

 
 
 
CONNEXIÓ 
 
 
L'alimentació de la placa de control de l'anemòmetre, es pot fer amb corrent alterna 
de 220V o amb contínua de 12V (compte amb la polaritat), en les regletes que es 
mostren a la imatge. 
  
L'anemòmetre es connecta a la següent regleta i la sortida de relé, que tanca un 
contacte que va a les plaques dels seguidors, per indicar posició de vent, es 
connecten a la tercera regleta des de la dreta.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



FUNCIONAMENT 
 
Al moment que es posa en marxa la unitat de xarxa, apareix a la pantalla, durant 1 
segon: 

<INICIA> 
 
A continuació: 

XARXA-FEiNA 
 
Si hi tenim connectat l’anemòmetre, a la pantalla principal, apareixerà la velocitat 
instantània del vent en Km/h. 
Si polsem el vermell, apareixerà: 
 

V VENT: 000 Km/h 
 
Amb el vermell hi posem la velocitat a partir de la qual volem que els seguidors es 
posin horitzontals. 
Si un cop aquí polsem el botó blau, apareixerà: 
 
 

0  a 5 :00,00% 
5  a 10:00,00% 
10 a 15:00,00% 
15 a 20:00,00% 

 
Això ens indica, des de l’última vegada que varem posar les dades a 0, el 
percentatge de temps que ha fet vent en cada una de les velocitats, en km/h que 
indica la pantalla. 
Si polsem altra vegada el blau, apareix la següent pantalla amb les velocitats de 20 a 
40 km/h. Llavors de 40 a 60 km/h a continuació de 60 a 80 km/h, a continuació de 80 
a 100 km/h i llavors de 100 a >115. 
La darrera pantalla serà: 
 

V max:000 Km/h 
TOTAL 00000 HORES 
 
 R&N==> 0 

 
Ens informarà de la velocitat màxima del vent des de l’última vegada que es va 
posar a 0, i del total d’hores que han passat des de la posada a 0. 
També ens informa que si polsem simultàniament els botons roig i negre tots els 
valors de vent es posaran a 0. 
 
 


