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De HY Iwind windmeter inclusief alarm, dubbele lagers, aluminium windsensor en waterdicht design,  is een 
ideaal instrument voor indicatieve windmetingen. Naast de alarm functie is het mogelijk om met de output 
functie een ander apparaat aan/uit te laten gaan zodra het alarm afgaat.  
 

1. Veiligheid 
 

Let Op: Ondanks zijn nauwkeurigheid is dit een 
semiprofessioneel apparaat en alleen voor indicatief gebruikt 
toe te passen.  
 
Daarnaast geldt het volgende: 

 Dit instrument mag alleen op de in deze handleiding beschreven wijze gebruikt worden. Als het instrument op een 
andere wijze gebruikt wordt, kan dit leiden tot gevaarlijke situaties. 

 Het apparaat mag niet gebruikt worden indien de omgevingsomstandigheden (temperatuur, vochtigheid, ...) zich 
niet binnen de aangegeven grenzen bevinden. 

 Apparaat niet bloot stellen aan extreme temperaturen, direct zonlicht, extreme luchtvochtigheid of vocht. 

 Het apparaat mag niet gebruikt worden in een explosieve atmosfeer.  

 De in de specificatie aangegeven grenswaarden en meet bereiken dienen onder geen beding overschreden te 
worden. 

 Niet naleving van de veiligheidsvoorschriften kan het apparaat beschadigen en letsel veroorzaken aan de bediener. 
 
Drukfouten voorbehouden. 
 

2. Specificaties 
Voeding 220~380V 50Hz AC (Voedingskabel - C7) 

10~30V DC (3 polige aansluiting) 

Meetbereik 0 ~ 40 m/s 
0 ~ 12 Beaufort 

Resolutie 0,1 m/s 
1 Beaufort 

Nauwkeurigheid ± 5% 

Alarm Type Pre alarm (80%) + hoofdalarm (100%) 

Alarm bereik 5 ~ 25 m/s 

Alarm output Zoemer + 7A/220VAC Outputkanaal 

Sensor Aluminium / Waterdicht / 10m kabellengte 

Bedrijfstemperatuur -20 ~ 60 °C 

Afmetingen sensor 208.5 * 58 * 149 mm 

Afmetingen displayunit 115 * 40 * 90 mm 
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3. Aansluitschema 

 

Power input Output Sensor Input 

220~380V 50Hz AC 
10~30V DC 

NO 
Normally Open 

 

C 
Common 

NC 
Normally Closed 

 

Groen Geel Groen 

 

Een simpele voorbeeld opstelling waarbij het alarm is ingesteld op 20m/s en er een extern alarmlicht aan moet gaan als het 

alarm afgaat is als volgt:  

- Een stroomdraad met stoomtoevoer gaat naar C/Common en naar de lamp. 

- Het andere stroomdraad gaat van NO/ Normally open naar de lamp. 

Wil je dat het alarmlicht altijd aan is, maar uit gaat als het alarm af gaat dan sluit je het stroomdraad aan op NC/ Normally 

closed. 

  



V1.1 - 27-09-2019 

4. Gebruik 

1. Schakelen tussen m/s en Beaufort 
Druk op de knop om te schakelen tussen m/s en Beaufort. Op het display word CXX.X getoond 
als m/s is geselecteerd en EXXX als Beaufort is geselecteerd.  

 

 
2. Alarm instellen 
Druk de knop in en houd deze ingedrukt. Zodra 30.00 (ca 3 seconden) in beeld komt te staan laat 
u de knop los. Er zal nu F-XX in beeld komen te staan, waarbij de laatst ingestelde windsnelheid 
(m/s) is geselecteerd. 

 
Door de knop in te drukken kan de windsnelheid ingesteld worden wanneer het alarm moet 
afgaan. Dit kan van 5 tot 25 m/s. Zie onderstaande schema voor een indicatie van de windkracht 
m/s en Beaufort. 

 
Als u de juiste windsnelheid heeft geselecteerd houd u de knop weer ingedrukt voor 3-5 
seconden. De waarden worden opgeslagen en er zal teruggekeerd worden tot de realtime 
weergave.  

 
 

3. Alarm weergave 
Bij 80% van de ingestelde alarm waarde zal een pieptoon (interval) te horen zijn.  

Bij 100% van de ingestelde alarm waarde zal een continue pieptoon te horen zijn + de output wordt ingeschakeld. Op het 

display zal de huidige windsnelheid als HXXX worden weergegeven (XXX = huidige windsnelheid) 
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Beaufort Km/H m/s Benaming 

KNMI

Benaming 

Engelstalig

Effect land en op/bij de mens Effect boven zee Golf hoogte

0 0 0 stil Calm rook stijgt recht of bijna recht 

omhoog

spiegelglad 0m

1 1,8 0,5 zwak Light air windrichting goed af te 

leiden uit rookpluimen

kleine golfjes, geschubd 

oppervlak

0,1m

2 7,4 2,1 zwak Light breeze wind merkbaar in gezicht, 

bladeren ritsellen, vlag 

beweegt

kleine, korte golven 0,2 - 0,3m

3 13 3,6 matig Gentle 

breeze

stof waait op, vlaggen 

wapperen

kleine golven, breken, 

schuimkopjes

0,6 - 1m

4 20,4 5,7 matig Moderate 

breeze

haar in de war, kleding 

flappert, papier waait op, 

takken bewegen

golven iets langer, veel 

schuimkoppen

1 - 1,5m

5 31,5 8,8 vrij krachtig Fresh 

breeze

kleine bomen bewegen, 

bladeren van bomen ruisen, 

gekuifde golven op meren en 

kanalen en vuilcontainers 

waaien om

matige golven, 

aanschietende zee (overal 

schuimkoppen, af en toe 

opwaaiend schuim)

2 - 2,5m

6 40,8 11,3 krachtig Strong 

breeze

Dikke takken bewegen, 

paraplu's met moeite vast te 

houden

grotere golven, 

schuimplekken, vrij veel 

opwaaiend schuim

3 - 4m

7 54,8 14,4 hard Near gale Hele bomen bewegen, 

vlaggen staan strak, lastig om 

tegen de wind in te lopen / 

fietsen

golven worden hoger, 

beginnende schuimstrepen

4 - 5,5m

8 63 17,5 stormachtig Gale Twijgen breken van bomen, 

voortbewegen zeer moeilijk

matig hoge golven, 

schuimstrepen

5,5 - 7,5m

9 75,9 21,1 storm Strong gale schoorsteenkappen en 

dakpannen waaien weg, 

kinderen waaien om, takken 

breken. Meeste vogels 

vliegen niet meer

hoge golven, rollers, zicht 

wordt slechter door 

schuimvlagen

7 - 10m

10 88,9 24,7 zware storm Storm grote schade aan gebouwen, 

volwassenen waaien om, 

bomen raken ontworteld, 

volgens blijven aan de grond

zeer hoge golven, zee wordt 

wit van het schuim, 

overslaande rollers, 

verminderd zicht

9 - 12,5m

11 103,7 28,8 zeer zware 

storm

Violent 

storm

Zeer veel schade aan bossen extreem hoge golven, zee 

geheel bedekt met schuim, 

sterk verminderd zicht

11,5 - 16m

12 118,5 32,9 orkaan Hurricane Enorme schade, schuttingen 

waaien om, veel dakpannen 

waaien van het dak

lucht is vol met verwaaid 

water en schuim, zee 

volkomen wit, vrijwel geen 

zicht meer

16+ m
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5. Montage 
 

1. Displayunit 
Het displayunit kan op twee manieren bevestigd worden 

Normale montage Groepenkast montage 

 
 

 

2. Windsensor 

 

 


