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1. WSTĘP 

 

Polowa Stacja Meteorologiczna (PSM) składa się z kontenera przystosowanego do 

pracy w warunkach polowych, zamontowanego na podwoziu samochodu Mercedes Benz 

Sprinter. 

        W instrukcji przedstawiono opis budowy i działania kontenera wraz z jego 

wyposażeniem podstawowym bez specjalistycznego pomiarowego sprzętu 

meteorologicznego, który został opisany oddzielnie.  

 

2. PRZEZNACZENIE POLOWEJ STACJI METEOROLOGICZNEJ 

 

PSM wraz z wyposażeniem jest przeznaczona do zabezpieczenia działań statków 

powietrznych. Zapewnia odpowiednie warunki pracy osobom znajdującym się na stacji w 

przypadku konieczności zabezpieczenia meteorologicznego w terenie przygodnym także 

bez dostępu do źródeł zasilania, przy wykorzystaniu całego sprzętu znajdującego się na 

wyposażeniu powyższej stacji meteorologicznej. 

Zabudowany kontener planowany jest do wykorzystywania na otwartej przestrzeni 

przy bezpośrednim oddziaływaniu warunków atmosferycznych, co umożliwia wykorzystanie 

go nawet w trudnych warunkach pogodowych. 

 

Ogólny widok  Polowej stacji  Meteorologicznej przedstawiają Foto 2.1, 2.2, 2.3. 
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Foto 2.1  Widok od strony  lewej. 

 

Foto 2.2  Widok od strony prawej. 
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Foto 2.3  Widok  z tyłu. 

3. DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE 

 Kontener polowej stacji meteorologicznej  posiada następujące parametry 

techniczno-eksploatacyjne: 

Parametry masowe kontenera  

 masa własna pojazdu z kontenerem  .................................... .    6 720kg;  

 dopuszczalna masa całkowita z wyposażeniem ...................      7 000kg. 

 

Wyposażenie kontenera polowej stacji meteorologicznej 

 klimatyzator elektryczny typ HB 2500; 

 lodówka szufladowa typ CD 30; 

 ogrzewanie powietrzne zasilane olejem napędowym typ AIRTRONIC D4 ; 

 tablice przyłączeniowe z zabezpieczeniami; 

 wciągarka elektryczna prądu stałego typ „TIGER SHARK” 15 500 12V; 

 samochodowy zespół prądotwórczy  generator napędzany z silnika 

samochodu typ TravelPower 5.0; 

 wyposażenie dodatkowe; 

 wyposażenie eksploatacyjno-obsługowe. 

 

Parametry klimatyzacji :  

 sterowanie klimatyzacją automatyczne, wydatek powietrza  schłodzonego 

parownik max 350 m3/h, sposób regulacji wydatku powietrza automatyczny; 

 głośność pracy od 48 do 55 dB (zależnie od wydatku), zakres pracy 

w temperaturach +15°C do +500C, zakres nastawy temperatury wewnątrz +15°C- 

+29°C. 
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Dane taktyczno-techniczne modułu klimatyzacji 

 moc chłodnicza układu chłodniczego ..........................2,5 kW; 

 moc grzania układu grzewczego  ................................3 kW; 

 napięcie zasilania znamionowe:  ................................230 V AC ±10%  50Hz; 

 masa klimatyzatora   ...................................................24,9 kg. 

 

Parametry ogrzewania : 

 sterowanie ogrzewaniem ............................................automatyczne; 

 wydatek powietrza ......................................................regulowany od 65 do 185 

kg/h; 

 sposób regulacji mocy grzewczej................................stopniowa;  

 głośność pracy ............................................................od 48 do 55 dB (zależnie 

od obciążenia); 

 zakres pracy w temperaturach otoczenia   ..................od –40° do +70°C. 

 

Dane taktyczno-techniczne agregatu grzewczego( nagrzewnicy)  

 moc grzewcza   ...........................................................od 1,0 – 4,0 KW; 

 paliwo   ........................................................................olej napędowy; 

 zużycie paliwa   ...........................................................0,13 -0,51 l /godz.; 

 napięcie zasilania  .......................................................12 V; 

 pobór mocy   ...............................................................od 15 – 130 W; 

 waga  ..........................................................................4,5 kg; 

 ilość .............................................................................1 szt.  

 

Parametry lodówki  szufladowej : 

 pojemność użytkowa  ..................................................30 l; 

 sterowanie ogrzewaniem ............................................automatyczne; 

 średni pobór mocy ......................................................40 W; 

 napięcie zasilania  .......................................................12 V; 

 sposób regulacji mocy chłodzenia ..............................stopniowa  

 głośność pracy ............................................................od 48 do 55 dB (zależnie 

od obciążenia); 

 zakres temperatury chłodzenia ...................................od -2°C do +12ºC; 

 zakres pracy w temperaturach otoczenia   ..................od -20°Cdo +32ºC; 

 masa lodówki  ……………………………………………18 kg; 

 

Parametry samochodowego zespołu prądotwórczego: 

Generator  5 kW do wytwarzania napięcia przemiennego 230 V napędzany 
paskiem klinowym pojazdu, w zestawie ze stabilizatorem.  
 

 napięcie wyjściowe/krzywa: ........................................ 230 V AC / ~ 

czysta sinusoida; 
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 częstotliwość wyjściowa: .............................................50 Hz; 

 maksymalny prąd stały: ..............................................22 A; 

 maksymalny prąd rozruchowy: ...................................TravelPower 5.0: 40 A; 

 moc  ciągła: ................................................................. 5000 Watt +-5 %; 

 sprawność: ..................................................................95%; 

 napięcie pojazdu: ........................................................TravelPower 5.0: 12/24 

volts; 

 wymiary: ......................................................................Generator w zabudowie 

(¨xgů.) 150 x 130 mm; 

 stabilizator (szer.x wys. x gł.) ...................................... 315 x 345 x 130 mm; 

 waga: .......................................................................... Generator: 7,5 kg; 

 power box ...................................................................TravelPower5.0: 10,7 kg. 

 
Zalety:  

Automatyczne zabezpieczenie przez zwarciem, przeciążeniem, przegrzaniem, 
zbyt niskim i zbyt wysokim napięciem, 5 diod LED sygnalizujących stan pracy 
urządzenia. Certyfikaty: Certyfikat ECE-R10, CE. 
Zestaw zawiera: 
Generator, stabilizator, instrukcja obsługi i montażu 
 

Parametry wciągarki elektrycznej: 

 napięcie zasilania  .......................................................12 V DC; 

 silnik elektryczny .........................................................5,7 KM; 

 max obciążenie przy pracy  ........................................7031 kg; 

 waga   .........................................................................65 kg; 

 ilość  ............................................................................1 szt.;.  

Parametry zasilania elektrycznego kontenera: 

Instalacja zasilania elektrycznego zamontowana w kontenerze, wymaga podłączenia 

napięcia zasilania z zewnętrznej sieci energetycznej jednofazowej 230 V/50Hz  

Moc znamionowa zasilania zewnętrznego 5 KW. 

Rodzaj zasilania odbiorników  elektrycznych jednofazowe 230 V; 

 

Dane taktyczno – techniczne układu zasilania 

 Napięcie zasilania   .....................................................jednofazowe 230 V~ 

50Hz; 

 Wtyk biorczy ...............................................................230V/32A IP 67; 

 Gniazda nadawcze 3 szt.      .......................................230V/16A IP 68. 

Tablica przyłączy zasilania elektrycznego i gniazd biorczych została przedstawiona na 

Foto:4.4 

 

 

Uwaga: 

Schemat instalacji elektrycznej zabudowy Polowej Stacji Meteorologicznej 

stanowi  ZAŁĄCZNIK Nr 1 do niniejszej instrukcji. 



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



10 
 

4.ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE 

4.1. Ogólna budowa 

Kontener polowej stacji meteorologiczne jest zbudowany w oparciu o płytę warstwową 
wzmocnioną szkieletem z profili zamkniętych.  

Kontener PSM zakwalifikowany jest zgodnie z normą NO-06-A101, do urządzeń grupy 
N.7-UZ-II-A i przystosowany do eksploatacji w obszarze klimatu umiarkowanego 
zimnego. 

Polowa Stacja Meteorologiczna, umożliwia pracę personelu oraz sprzętu znajdującego 
się wewnątrz kontenera, przy temperaturze otoczenia w zakresie od -40°C do +65°C 

Kontener Polowej Stacji Meteorologicznej składa się z: 

1. Obudowy kontenera zamontowanej na podwoziu samochodu: 

2. Wyposażenia: 

a) podstawowego: 

 urządzenia klimatyzacyjno-grzewczego typ  HB 2500 ; 

 nagrzewnicy powietrzno-spalinowej  typ AIRTRONIC D4 ; 

 
Foto:4.1  Widok regulatora temperatury nagrzewnicy 

 lodówki  szufladowej; 

 

 
Foto:4.2 Widok posadowienia lodówki 

 kurtyny powietrznej „DIMPLEX”; 
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Foto:4.3 Widok posadowienia kurtyny powietrznej 

 

 

 samochodowego zespołu prądotwórczego; 

 

 
Foto:4.4 Generator ze skrzynką elektryczną 

 

 

 

 

 

 tablicy przyłączy zasilania elektrycznego i gniazd biorczych; 
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Foto:4.5 Widok posadowienia gniazd 

 Przełącznika wyboru zasilania (generator-sieć); 

 
 

Foto:4.6 Widok przełącznika – przełącznik znajduje się pod stołem  wewnątrz 

kontenera 
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 tablicy przyłączy teleinformatycznych; 

 
 

Foto:4.6 Widok tablicy przyłączy teleinformatycznych 

 

 rozdzielnicy elektrycznej zawierającą wyłączniki różnicowo-prądowe i 

zabezpieczenia nadprądowe poszczególnych obwodów; 

 UPS GXT3 3000VA w torze zasilania 220V/50Hz; 

 
Foto:4.7 Widok UPS-a oraz koła zapasowego 

 Przetwornicy napięcia 230V AC/24V DC 20 A; 

 Modułu sterowania oświetleniem; 

 Monitora multimedialnego 40 cali; 
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Foto:4.8 Widok ściany czołowej w kontenerze 

 urządzenia laserowego wielofunkcyjnego A3 OKI MC851+; 

 zestawu elementów zabudowy dwóch stanowisk do pracy i stanowisko do 

odpoczynku  dla 2-ch osób; 

 

b) dodatkowego: 

 układ wydechowy spalin ogrzewania spalinowego; 

 zintegrowany zestaw uziemiający; 

 
 

Foto:4.9 Widok uziomów i sprzętu saperskiego w pozycji transportowej 
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 sprzęt saperski; 

 stopień drzwi wejściowych; 

 podpory boczne (występuje tylko z podwoziem marki ISUZU); 

 
 

Foto:4.10 Widok posadowienia podpór bocznych 

 wciągarki elektrycznej prądu stałego „TIGER SHARK” 15 500 12V; 

 drabinki zewnętrzne wraz ze zintegrowanym uchwytem na anteny – 2 kpl; 

 zaczepy transportowe; 

 kamera cofania; 

 zabezpieczenia zewnętrznych lamp oświetleniowych; 

Uwaga: 
Wyłączniki oświetlenia pola pracy zamontowane są w kabinie kierowcy po 
prawej stronie kierownicy patrz foto: 
 

 
 

Foto:4.11 Widok wyłączników pola pracy 
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5. BUDOWA I DZIAŁANIE WYPOSAŻENIA KONTENERA POLOWEJ STACJI 

METEOROLOGICZNEJ 

  

5.1. Wyposażenie podstawowe 

 

5.1.1.Samochodowy zespół prądotwórczy 

Samochodowy generator jest źródłem zmiennego prądu jednofazowego 

o mocy (5 kW). Zadaniem generatora jest zapewnienie odbiornikom energii 

elektrycznej kontenera niezbędnego zasilania w przypadku braku zasilania z sieci 

energetycznej. Dotyczy to zarówno urządzeń stanowiących wyposażenie użytkowe 

(moduł elektryczny, klimatyzacji i ogrzewania) jak również urządzeń instalowanych 

w przestrzeni technicznej. 

Główne zalety charakteryzujące zastosowane rozwiązanie: 

- zunifikowana konstrukcja niezależna od kontenera; 

- możliwość szybkiej wymiany całego generatora w przypadku awarii; 

- prosta i intuicyjna obsługa; 

- automatyczne zabezpieczenia silnika przed uszkodzeniem;  

- bezobsługowy i trwały generator; 

- możliwość zasilania urządzeń zewnętrznych. 

- wysokie bezpieczeństwo pracy ; 
- przyjazne dla środowiska, energooszczędne zasilanie z silnika pojazdu. 
 

 
 

Foto: 5.1  Panel kontroli i sterowania zespołu prądotwórczego 

- Silnik spalinowy 

Elementem napędowym  generatora jest silnik wysokoprężny pojazdu 

samochodowego. 
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-  Generator  
Generator Travel Power ze skrzynką elektryczną składa się z następujących  
głównych komponentów: 

 Skrzynka elektryczna; 

 Generator; 

 Ekranowany kabel (między generatorem a skrzynką elektryczną); 
Generator jest mocowany na wsporniku do silnika pojazdu i dostarcza wymaganą 
energię elektryczną przez ekranowany kabel do skrzynki elektrycznej. 
Skrzynka elektryczna zmienia napięcie generatora w stabilne, sinusowe napięcie o 
wartości 230 V ± 7 % (RMS) o stałej częstotliwości 50 Hz ± 0,5 %. 
 
Warunki bezpieczeństwa: 

! UWAGA! 

 Napięcie wyjściowe generatora Travel Power jest znacznie wyższe od 
napięcia zwykłego generatora samochodowego. 

 W żadnym przypadku nie wykonywać dodatkowego elektrycznego połączenia 
z generatorem Travel Power. 

 Generator Travel Power ze skrzynką elektryczną nigdy nie może mieć 

kontaktu ze zwykłą siecią elektryczną 230 V lub siecią pojazdu 12/24 V. Jeśli 

potrzebne jest połączenie z zewnętrzną siecią 230 V, należy się upewnić, że 

pomiędzy przewodem wyjściowym 230 V a siecią jest zainstalowany 
dwufazowy przełącznik wyboru z trzema położeniami lub podobne urządzenie 
i  Instrukcja montażu). 

 W żadnym przypadku nie wolno zdejmować osłony skrzynki elektrycznej. 
Wymagane prace przy Travel Power mogą być przeprowadzane tylko w 
autoryzowanych zakładzie. 

 Do Travel Power można podłączać tylko te odbiorniki, które nadają się do 

pracy z napięciem 220 V lub 230 V. 
Do pracy poza pojazdem stosować tylko kable przedłużające o następującym 
przekroju: 
– 16 A: przekrój przewodu 2,5 mm²; maks. długość 100 m 
– 25/36 A: przekrój przewodu 4 mm²; maks. długość 100 m 
Gdy włącznik/wyłącznik znajduje się w pozycji Wł., po uruchomieniu silnika pojazdu 
natychmiast wytwarzane jest napięcie 230 V. Dlatego należy zapewnić, aby 
urządzenia, które nie muszą być używane, były wyłączone albo odłączone. 
 
Wykrywanie usterek patrz instrukcja obsługi zespołu prądotwórczego str. 258. 
Uwaga : 
Dokładna budowa i opis techniczny oraz szczegółowa instrukcja obsługi  

SAMOCHODOWEGO ZESPOŁU  PRĄDOTWÓRCZEGO  przedstawiona jest w 

opisie technicznym załączonym  do urządzenia.  

 

5.1.2.   Urządzenie klimatyzacyjno-grzewcze 

Urządzenie klimatyzacyjno-grzewcze typ  HB 2500 zabezpieczone jest wyłącznikiem 
nadmiarowo prądowym który znajduje się w skrzynce bezpiecznikowej w przedziale 
użytkowym kontenera patrz foto 5.2.  
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Foto:5.2 Skrzynka bezpieczników znajdująca się w przedziale użytkowym 
 

Uwaga: 

Dokładna budowa i opis techniczny oraz szczegółowa instrukcja obsługi  
Urządzenie klimatyzacyjno-grzewcze  przedstawiona jest w opisie technicznym 
załączonym do urządzenia.   
 
 
5.1.3.Nagrzewnica powietrzno-spalinowa 

  
Nagrzewnica powietrzno-spalinowa typ AIRTRONIC D4 zasilane jest z akumulatora 
samochodowego 12V zabezpieczone bezpiecznikiem 15A, który umieszczony jest 
przy akumulatorze. 
  
   Uwaga: 
Dokładna budowa i opis techniczny oraz szczegółowa instrukcja obsługi 
Ogrzewania Powietrznego Spalinowego  przedstawiona jest w opisie 
technicznym załączonym  do urządzenia.   
  
5.1.4. Układ zasilania 

Układ zasilania poszczególnych urządzeń zamontowanych w kontenerze polowej 

stacji meteorologicznej opisany jest w załączniku Nr 1 załączonym do instrukcji. 

Tablica przyłączy patrz Foto 4.6. 

5.1.5. Wyciągarka. 

Samochód (PSM) posiada zamontowaną z przodu - wciągarkę elektryczną prądu 
stałego „TIGER SHARK” 15 500 12V. 
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Foto 5.3  Widok zamontowanej wciągarki . 

5.1.6. Lodówka szufladowa 

Lodówka szufladowa jako urządzenie przenośne jest przeznaczona do zastosowania  

w pojazdach samochodowych i nadaje się do użytku przy pochyleniu ciągłym 

wynoszącym maksymalnie 30° i maksymalnej wilgotności 90% w trybie pracy ciągłej. 

Lodówka jest wyposażona w czujnik ochrony akumulatora, który wyłącza i ponownie 

włącza sprężarkę lodówki. 

 5.1.7.  Zaczepy transportowe 

Zaczepy transportowe umieszczone są na ramie samochodu  po dwa na stronę z tyłu 

i z przodu pojazdu.  

 

Foto 5.4 Widok zamontowanych uchwytów z tyłu pojazdu 
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5.1.8.  Kurtyna powietrzna „DIMPLEX” 

Kurtyna powietrzna DIMPLEX zapewnia wielokrotny i silny strumień ciepłego 

powietrza przy drzwiach wejściowych do zabudowy kontenerowej. Foto:4.3. 

 


