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Weerstation serie WS10

Het WS10 weerstation is speciaal ontwikkeld voor 
de klimaatbeheersing in gebouwen. Steeds vaker 
worden meteorologische parameters meegenomen 
in de aansturing van HVAC systemen in de gebouw-
automatisering, als zonnewering, raamsturing of 
besproeiing van planten. 

Voor de automatisering van een Smart Building is een betrouwbare all-
in-one sensor als de Lufft WS10 noodzakelijk. Het weerstation meet 
onder andere; neerslag, temperatuur, luchtvochtigheid, windsnelheid, 
windrichting, luchtdruk, zonnewarmte en de richting van het licht. 
Daarnaast is de WS10 voorzien van een ingebouwd kompas en GPS.

technische specifi caties
Voeding: 9…36 Vdc

Maximaal verbruik: 32,5VA bij 24 Vdc met dome verwarming

Digitale communicatie: Modbus RS485, UMB of WLAN

Behuizing: Gewicht 0,5 kg IP67

Afmetingen: 13 x 145 x 227 mm

Omgevingscondities: -40…60°C en 0…100%RV

Toepassingen: Zonweringaansturing, koelmachine
 ketel vrijgave en bepalen inblaascondities.

Metingen
 � Temperatuur: -40…60°C

 � Relatieve vochtigheid: 0…100%RV

 � Neerslag hoeveelheid: 0,1…100 mm/uur

 � Neerslag type: regen/sneeuw/hagel/ijzel

 � Zonnewarmte: 0…1.500 W/m2 

 � UV Index: 0…15

 � Lichtintensiteit: 0…167 klux

 � Schemer: 0…500 lux

 � Zonrichting: Azimut en zonhoogte

 � Luchtdruk: 300…1.100 hPa

 � Windrichting: 0…359°

 � Windsnelheid: 0…40 m/s

 � Kompas met automatische uitlijning
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Afmetingen 227 mm x 145 mm x 130 mm

Gewicht 0,5 Kg

Buisdiameter 35 mm

Kabel Ø4-6 mm, 4 x min. 0,3 mm2

Pin 1 +V

Pin 2 GND

Pin 3 RS 485 A (+)

Pin 4 RS 485 B (-)

Pin 5 Niet gebruikt

1 Montagebeugel

2 WS10, weerstation

A > 2 meter, i.v.m. stralingswarmte van het dak

B > 0,5 meter, i.v.m. correcte windmeting

C > 1 meter 

zonnestand

De zonnehoek wordt berekend door de geografische loca-
tie (interne GPS sensor) in combinatie met de datum en de 
tijd. Het weerstation heeft een adres voor de Azimut positie 
van de zon. Dit is de hoek gemeten vanaf het noorden 
gemeten in het horizontale vlak. Het tweede adres is de 
hoogte van de zon. Afhankelijk van het seizoen verandert 
deze hoek.

De lichtsensor meet de lichtsterkte in Lux en de warmte 
inhoud van het zonlicht in Watt per m2. Met de combinatie 
van deze parameters, is o.a. zeer nauwkeurig de zonwering 
op een gebouw aan te sturen.

afmetingen

montagepositie

Voorwaarden voor een 
correcte metingen:

 � Vrij zicht naar boven i.v.m.  

 regen/lichtsensor en GPS

 � Geen schaduwval op de WS10

 � Geen grote obstakels in de buurt  

 die de windmeting kunnen beïnvloeden.  

 (bomen, gebouwen etc.) 

 � Horizontale montage i.v.m. lichtmeting



HIT-WS6 
Onderdeel mast 

voor wand (kantelbaar)

HIT-WS8 
Mastvoet voor plaatsing

midden op een dak

HIT-WS3B 
Zijarm voor plaatsing

weerstation of lichtkubus

HIT-WS7 
Bovendeel mast inclusief 

bliksemafleider

Advies: 4 betontegels 60 x 60 x 6 cm.
Let op: deze worden NIET meegeleverd!
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