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Οδηγίες χρήσης ενσύρματου αισθητήρα βροχής

Σελ 2. Γενικά
Σελ 3. Συνδέσεις καλωδίων

σελ 4. Λειτουργία - προδιαγραφές
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Σημαντικές σημειώσεις
• Ο αισθητήρας λειτουργεί με 24V ρεύμα, εαν συνδεθεί απευθείας 
στην πρίζα θα καταστραφεί και μπορεί να προκληθούν ατυχήματα
• Κατα την εγκατάσταση φροντίστε να τηρείτε τους κώδικες και 
συνήθεις πρακτικές εγκατάστασης κτηρίων. ΠΡΟΣΟΧΗ στα καλώδια.
• Ποτέ μην βυθίζετε τον αισθητήρα σε νερό  
• Μην εγκαθιστάτε τον αισθητήρα μέσα στην υδροροή
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1 - Ακίδα - πατήστε για να ελέγξετε χειροκίνητα τη λειτουργία του αισθητήρα
2 - Καπάκι ρύθμισης βροχής - ρύθμιση του αισθητήρα να ανιχνεύει βροχή 
ύψους 3 - 19mm
3 - Βίδα στερέωσης του αισθητήρα - διευκολύνει την εγκατάσταση και 
εξασφαλίζει κάθετη εγκατάσταση
4 - 7,5 m καλώδιο

Ρύθμιση ύψους βροχής
O αισθητήρας μπορεί να ρυθμιστεί ωστε να ενεργοποιείται οταν 
ανιχνεύει 3, 6, 13, ή 19mm ύψους βροχής. Με προσοχή περιστρέψτε 
το καπάκι ώστε να είναι ο δείκτης στην αντίστοιχη ένδειξη (δεν 
απαιτείται δύναμη).

Αλλαγή στην λειτουργία(Ν/Ο -> Ν/C) 
Ο αισθητήρας είναι ρυθμισμένος για κύκλωμα κανονικά κλειστό 
(normally closed N/O). Εαν ο προγραμματιστής σας απαιτεί 
κανονικά ανοιχτό αισθητήρα (normally open N/O), ακολουθήστε 
την παρακάτω διαδικασία.
1. Οπως στην δίπλα εικόνα ξεβιδώστε τον πάτο του αισθητήρα. Με 
προσοχή τραβήξτε έξω το κύκλωμα του αισθητήρα.
2. Με πολύ προσοχή τραβήξτε το καλώδιο απο την αριστερή 
προεξοχή και βάλτε το στη μεσαία προεξοχή. Αφήστε το δεξί 
καλώδιο όπως είναι.
3. Επανασυναρμολογήστε τον αισθητήρα και βεβαιωθείτε πως όλα 
έχουν εγκατασταθεί καλώς.

Εγκατάσταση αισθητήρα 
Διαλέξτε μια τοποθεσία κοντά στον προγραμματιστή (εαν 
θέλετε επέκταση του καλωδίου πάνω απο 7,5m, μπορείτε να 
χρησιμποιήστε οποιοδήποτε καλώδιο ειδικό για εξωτερικους 
χώρουw 1mm2). Φροντίστε ο αισθητήρας να είναι μακριά 
απο το πότισμα και να έχει πρόσβαση στον ήλιο και τη βροχή 
παρόμοια με την έκταση που ποτίζετε. Ιδανική τοποθεσία είναι
έξω απο την υδροροη. Αφου τον εγκαταστήσετε φροντίστε να
είναι κάθετος.
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Καλώδιο & Συνδέσεις
Αφού εγκαταστήσετε τον αισθητήρα τραβήξτε το καλώδιο μέχρι τον προγραμματιστή με προσοχή, 
να μην περνά απο αιχμηρές επιφάνειες ή γωνίες.

Αποσυνδέστε τον προγραμματιστή σας απο το ρεύμα και ακολουθήστε μία απο τις παρακάτω 
οδηγίες, ανάλογα με τον προγραμματιστή που έχετε

Α. Προγραμματιστές με πλακέτα αισθητήρα
Συνδέστε τα 2 καλώδια του αισθητήρα (δεν έχει 
σημασία ποιό πάει που) στις ειδικές υποδοχές στην 
πλακέτα του αισθητήρα (συνήθως μαρκαρισμένη με 
ενα S ή SEN). Μπορεί να χρειαστεί να αφαιρέσετε 
ένα jumperaki πριν τα συνδέσετε.

Β. Προγραμματιστές χωρίς αντλία ή Μάστερ και χωρίς πλακέτα αισθητήρα.
Αποσυνδέστε το κοινό των ηλεκτροβανών και συνδέστε 
οποιδήποτε απο τα 2 καλώδια του αισθητήρα με αυτό 
με την ειδική βίδα που παρέχεται μαζί. Συνδέστε το 
άλλο καλώδιο του αισθητήρα στο κοινό ( Ο αισθητήρας 
ουσιαστικά παρεμβάλεται ανάμεσα στο κοινό και τις 
ηλεκτροβάνες).

Γ. Προγραμματιστές με αντλία ή Μάστερ και χωρίς πλακέτα αισθητήρα.
Αποσυνδέστε το κοινό των ηλεκτροβανών και συνδέστε 
οποιδήποτε απο τα 2 καλώδια του αισθητήρα με αυτό 
με την ειδική βίδα που παρέχεται μαζί. Βεβαιωθείτε 
πως βάλατε μαζί το κοινό της αντλίας και της Μαστερ. 
Συνδέστε το άλλο καλώδιο του αισθητήρα στο κοινό ( Ο 
αισθητήρας ουσιαστικά παρεμβάλεται ανάμεσα στο κοινό 
και τις ηλεκτροβάνες).
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Έλεγχος λειτουργίας αισθητήρα 
Για να ελέγξετε τον αισθητήρα ενεργοποιήστε μια στάση ποτίσματος που μπορείτε να δείτε αν 
ποτίζει, απο το σημείο που έχετε εγκαταστήσει τον αισθητήρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι περισσότερε προγραμματιστές στην χειροκίνητη λειτουργία αγνοούν τον 
αισθητήρα βροχής. Θα πρέπει να προγραμματίσετε ενα αυτόματο κύκλο ποτίσματος για να 
μπορέσετε να ελέγξετε τον αισθητήρα.

Αφού έχει ενεργοποιηθεί το πότισμα πατήστε την ακίδα και κρατήστε την πατημμένη. Το πότισμα 
θα πρέπει να κλείσει εντός του επόμενου λεπτού. Εαν δεν κλείσει ελέγξτε ξανα τις συνδέσεις. Εαν 
ο προγραμματιστής έχει διακόπτη παράκαμψης του αισθητήρα βεβαιωθείτε ο διακόπτης είναι στη 
θέση που επιτρέπει τη λειτουργία του αισθητήρα.

Κανονική λειτουργία
Όταν ο αισθητήρας βροχής ενεργοποιηθεί, θα αναβάλλει το πότισμα μέχρι να στεγνώσουν οι δίσκοι 
που έχει το αισθητήριο όργανο. Οι δίσκοι θα στεγνώσουν σε αντίστοιχη ώρα με το έδαφος σας και 
ο αισθητήρας θα επιτρέψει τη λειτουργία του αυτόματου ποτίσματος οταν το χώμα είναι αρκετά 
στεγνό. Αφού στεγνώσει ο αισθητήρας το πότισμα θα συνεχιστεί κανονικά.

Παράκαμψη αισθητήρα βροχής
Ο αισθητήρας βροχής μπορεί να παρακαμφθεί ή να απενεργοποιηθεί προσωρινά με τους παρακάτω 
τρόπους.
• Με το διακόπτη παράκαμψης του προγραμματιστή (εάν υπάρχει)
• Με την εγκατάσταση ενός διακόπτη παράκαμψης
• Αποσυνδέωντας τον αισθητήρα.

Προδιαγραφές
• Ειδικό κλίπ εγκατάτασης και 2 ανοξείδωτες βίδες
• Καλώδιο 7,5 m 2κλωνο
• Τύπος αισθητήρα: Στίβα Γυροσκοπικών δίσκων με ρύθμιση ευαισθησίας
• Ρεύμα: 3 Αμπ, 24V AC, N/O, N/C


