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ANM WIND-800
O Anemômetro ANM WIND-800, foi projetado para prevenir e evitar acidentes 
causados pelo excesso de vento produzido sobre gruas, guindastes e pórticos.
Foi desenvolvido especificamente para cumprir a norma brasileira NR18.14.24.11: 
"A grua deve obrigatoriamente, dispor dos seguintes ítens de segurança: 
Anemometro", e também os requisitos da norma ITC "MIE-AEM-2" do Regula-
mento de aparelhos de elevação e manutenção, referente Gruas para obras 
ou outras aplicações.

Robusto e livre de manutenção
Instalação e programação rápida e fácil

Alta confiabilidade
Peso e tamanho reduzido

Saída 4-20 mA

Top Benefícios:

Comunicação RS-485 e CANBus

O ANM WIND-800 conta com saída 4-20mA, comunicação RS-485 e CANBus, 
com opção de conectar vários anemômetros e enviar dados (velocidade 
instantânea do vento, configuração de disparo dos relés) para um PLC, PC etc.
O equipamento dispõe de 2 relés, configuráveis de forma individual de 0 Km/h 
até 200  Km/h. É fornecido configurado conforme a norma brasileira NR18, como 
segue: 42 Km/h (aviso): Aciona R1 / 72 Km/h (alarme): Aciona R2
O sensor de conchas deve ser conectado à eletrônica a uma distância máxima 
de 60 metros (fornecimento padrão 10 metros). A eletrônica dispõe de detecção 
de falhas, caso o sensor apresente apresente defeiro ou um dos cabos se 
rompam.  



Segurança que você espera, qualidade que você confia.

RUA SANTOS DUMONT, 225   |   CENTRO   |   SÃO BERNARDO DO CAMPO   |   SP   |   CEP 09715-120
PABX (11) 4121-7200   |   ACR@ACR1.COM.BR   |   WWW.ACR1.COM.BR

4 botões para programação 
2 relés que podem trabalhar de forma instantânea ou temporizada na ativação ou desativação
Display LCD alfanumérico com 8 dígitos para visualização da velocidade do vento
4 LEDs de alta luminosidade que funcionam como indicadores de estado (VERDE: On- alimentação 
ok; AMARELO: Run- sistema em funcionamento; VERMELHO: Lim 1- Velocidade 1; VERMELHO: Lim 2- 
Velocidade 2)  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GERAIS
Tensão de alimentação: 100-240Vac / 50Hz - 60Hz (Opcional 48Vac e 24Vac/Vdc)
Consumo de energia: <5W
Saídas programáveis: 2 saídas programáveis com relé comutado livre de potencial 6A/
250Vac e temporizador*
4 pulsadores para programação
Display alfanumérico LCD com 8 dígitos e 4 LEDs indicadores (On, Run, Limite 1 e 2)
Entrada de sensor: CANBus
Comunicação via BUS RS-485 ou CANBus
Instalação: Trilho DIN
Dimensão: 90mm x 72mm x 70.5mm
Temperatura de Operação: -20 a +60°C
Umidade: 15 a 85%
Range de trabalho: 0 a 200 Km/h
Resolução: 0.1 Km/h
Saída: 4-20mA / CANOpen

*Estas saídas deven utilizar uma carga de tipo resistivo ou cargas de pouco efeito 
capacitivo ou indutivo 

FUNCIONAMENTO DO SENSOR DE CONCHAS
Em seu seu interior há uma roda dentada para uso com um 
foto-interruptor eletrônico, que localiza os pulsos, os processa 
e depois, indica a velocidade do vento.


