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TECHNISCHE 

GEGEVENS 

METEOSCAN 

 
 
 
 
 

PINTSCH ABEN ontwikkelde specifiek voor wisselverwar-

mingssystemen een uit RVS 304 vervaardigd weerstation. Dit 

instrument, genaamd METEOSCAN, wordt aangesloten op 

een groepskast en meet neerslag, omgevingstemperatuur en 

eventueel relatieve luchtvochtigheid. In combinatie met 

voelers voor het meten van de verwarmde en niet-verwarmde 

railtemperatuur bepaalt dit hoogwaardige instrument 

nauwkeurig het juiste inschakelmoment van de wissel-

verwarming. Afhankelijk van de vereiste systeemfunctiona-

liteit wordt een sensorstation (Type 510 of 520) of een 

microprocessorgestuurd, autonoom werkend station (Type 

530) ingezet. Zie ook de technische gegevens op blad 2. 

 

De METEOSCAN is aan de bovenzijde uitgevoerd met 4 

parallel aangesloten neerslagsensoren die continu elektrisch 

worden verwarmd om naast regen ook sneeuw te kunnen 

detecteren. De schuin geplaatste sensoren detecteren tevens 

optimaal de door treinen en wind opgeworpen stuifsneeuw. In 

de zuilvormige, afsluitbare behuizing zijn naast de besturing 

en de aansluitingen ook de sensoren ondergebracht. Mede 

hierdoor verkrijgt u met onze METEOSCAN maximale 

bescherming tegen vandalisme. 

KENMERKEN: 
 

� Maximale bescherming tegen vandalisme: 
besturingselektronica, sensoren en aansluit-
kabels afgeschermd in duurzame RVS zuil 

 

� Leverbaar als sensorstation (Type 510/520) of 
microprocessorgestuurd, autonoom werkend 
schakelstation (Type 530)  

 

� Optimale stuifsneeuwdetectie met 4 parallel 
geschakelde neerslagsensoren 

 

� Gecertificeerd conform ProRail product-
specificatie SPC00208-1/2 

 

� Aansluitspanning 24, 42 of 230 Volt AC  
      (Type 520 en 530) 
 

� OPTIONEEL: meting van windsnelheid, 
windrichting en luchtdruk (Type 530) 

   MMEETTEEOOSSCCAANN  wweeeerrssttaattiioonn 

PRODUCTCERTIFICAAT 

De besturingselektronica is gemonteerd in een IP65 

aansluitkast. Het Type 530 voorziet in 5 inschakelscenario’s 

conform ProRail productspecificatie SPC00208 1/2. Zo 

wordt via de omgevingstemperatuur en de relatieve 

luchtvochtigheid het dauwpunt bepaald. Bij een hoge 

luchtvochtigheid in combinatie met een railtemperatuur 

beneden het vriespunt kan de tong door rijpvorming 

vastvriezen. In dat geval stuurt de METEOSCAN toch de 

verwarming aan zonder eerst sneeuw- of regenval te hoeven 

detecteren. 

METEOSCAN bij Blauwkapel, Utrecht 
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TECHNISCHE GEGEVENS METEOSCAN 

 

    TYPE 510 TYPE 520 TYPE 530 

voedings-
spanning  

  19 VAC  
(t.b.v. verwarming 
neerslagsensoren) 

24, 42 of 230 
VAC 

24, 42 of 230 
VAC 

energieverbruik   max. 100 VA max. 100 VA max. 100 VA 

ingangen NTC sensor 2 1 3 

  PT 100 sensor  1 1 

 neerslagsensor 4 4 4 

  
relatieve luchtvochtigheid  

frequentie  
0-100% 

frequentie  
0-100% 

  proefbranden   contact NO 

 optisch  0-5 V 0-5 V 

 windsnelheid (optioneel)   0-5 V 

  windrichting (optioneel)   0-5 V 

  luchtdruk (optioneel)   4-20 mA 

uitgangen 
aansturing verwarming  

6 A (potent. vrij 
wisselcontact) 

6 A (potent. vrij 
wisselcontact) 

  
vochtdetectie  

0-20 mA  
of 4-20 mA 

0-20 mA  
of 4-20 mA 

 
relatieve luchtvochtigheid  

frequentie  
0-100% 

 

  
storingsmelding     

6 A (potent. vrij 
wisselcontact) 

 configuratiepoort   RS232 

  communicatiepoort   RS485 

nalooptijd 
 

  
0-120 min. 
instelbaar 


