
SENZOR PLOAIE CU CARCASĂ 24 V 
Cod produs: 187608 

 

 
Caracteristici 

 Fiabilitate, principiul de măsură electrolitic 
 Identifică  precipitațiile  sub  formă  de  ploaie  şi 
zăpadă 

 Tensiune de operare 24 V DC/AC 
 Suprafață  mare,  încălzită  pentru  uscare  rapidă  şi 
pentru operare pe timpul iernii 

 Ieşire comutare (releu) fără potențial 30 V/4 A 
 Sensibilitate şi sistem de comutare reglabile 
 Accesorii: suport universal perete/stâlp 

 
Domenii tipice de utilizare 

 Agricultură şi grădinărit 
 Controlul  gurilor  de  aerisire  şi  ferestrelor  de 
mansardă 

 Întrerupător automat pentru marchize şi rolete 
 Sisteme de gestiune instalații imobile, stații meteo 

 
 
Descrierea funcționării  
Suprafața mare a senzorului reacționează la ploaie şi zăpadă. 
Sensibilitatea  şi polaritatea  comutării  sunt  reglabile.  Faptul 
că senzorul este  încălzit  împiedică  înghețarea sau  formarea 
de  condens  pe  suprafața  lui  şi  accelerează  procesul  de 
uscare.  Setat  la  sensibilitate  maximă  aparatul  poate 
identifica şi ceața. Suportul pentru perete/stâlp, ce poate fi 
livrat ca şi accesoriu, permite montarea rapidă a senzorului. 
Domeniile tipice de aplicare: agricultură, grădinărit, sisteme 
gestiune instalații imobile etc. 
 
Utilizare 
Senzorul de ploaie este echipat cu un contact  releu pentru 
comutarea tensiunilor mici de până la 30 V DC/AC, pentru a 
putea astfel controla diferite aparate, precum un dispozitiv 
de  control marchize. Sensibilitatea dispune de un domeniu 
larg  de  reglare.  Aparatul  este  echipat  cu  un  sistem  de 
încălzire pentru uscare rapidă şi identificarea zăpezii. 
 
Montarea 
Instalarea  senzorului de ploaie poate  fi  realizată numai de 
către  un  specialist.  Respectați  instrucțiunile  de  siguranță! 
Senzorul  de  ploaie  poate  fi  montat  pe  un  suport 
perete/stâlp. Dacă suportul nu va fi folosit pentru montare, 
trebuie  să  țineți  cont de un unghi de montare de  cca. 30° 
față de orizontală. Vârfurile suprafeței senzorului trebuie să 
indice în jos. Montarea trebuie realizată într‐un loc accesibil 
precipitațiilor.  Picăturile  de  apă  pot  amâna  semnificativ 
comutarea  sau  pot  conduce  la  o  conectare/deconectare 
permanentă.  
 
Conectarea 
După deşurubarea capacului senzorului introduceți cablul de 
comandă în racordul cablu PG9. 
Aplicați  tensiunea  de  operare  pe  bornele  VCC  şi  GND. 
Bornele  NC,  COM  şi  NO  sunt  legate  la  contactul  de 
comutare, fără potențial.  

 
 
Îngrijirea 
Senzorul de ploaie nu are nevoie de operații de 
întreținere. Suprafața senzorului trebuie uneori 
(de pildă o dată pe  an,  în  funcție de  locul de 
montaj)  curățată  cu  o  cârpă  umedă.  Dacă 
senzorul  se  declanşează  permanent,  chiar  şi 
atunci când nu plouă, puteți să presupuneți că 
motivul este legat de murdăria persistentă. 
 
Măsuri de siguranță 
Aparatul este conceput numai pentru tensiune 
mică şi nu are voie să fie operat la tensiune de 
rețea! 
Contactul  releului  este  adecvat  numai  pentru 
semnale mici  şi nu are voie să  intre  în contact 
cu tensiunea de rețea. 
Protecția  este  garantată  numai  în  cazul  unei 
carcase intacte; şuruburile capacului şi racordul 
filetat  PG  trebuie  să  fie  stabil  fixate;  izolația 
capacului trebuie să fie perfectă. 
Verificați  compatibilitatea  senzorului  pentru  o 
anumită aplicație. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Date tehnice 
Măsurare temperatură 
Tensiune de operare  24VDC/AC ±10% 
Consum curent  total max. 80 mA 
Procedeu măsurare  măsurare electrolitică AC
Sarcină max. contacte  max. 30V DC / 4 A 
Borne de conexiune  0,5 mm ‐ 1,5 mm² 

bornă cu fir protector 
Dimensiuni  80 mm x 82 mm x 58 mm
Distanță orificii montaj  orizontal: 50 mm; 

vertical: 70 mm 
diametru: 4,3 mm 

Tub cablu  PG9
Carcasă  ABS, grad de protecție IP54
Compatibilitate EMV 
Interferențe 
Imunitate la bruiaj 

89/336/EWG  
EN 61000‐6‐3 
EN 61000‐6‐1 

Conținut colet  senzor de ploaie cu carcasă, 
racord/capac, capac cu 
şurub şi manual de utilizare 

Accesorii  suport perete/stâlp 
Nr. comandă REGME‐WAHA 

Ne rezervăm dreptul la modificări tehnice! 
 
Setări 
Ieşire transmițător de semnal (opțional) 
La  terminalul  de  conexiuni  (pin  BUZ  şi  GND)  poate  fi 
conectat un emițător pasiv Piezo. Starea semnalului (semnal 
acustic  la umezeală sau uscat) poate fi reglată prin  jumperii 
S1‐S2  sau  S2‐S3.  În  setarea  standard  S2‐S3,  emițătorul  de 
semnale este activ în caz de ploaie. 
 
Sistem de comutare 
Comportamentul  de  comutare  al  releului  (activat  sau  în 
repaus  pe  timp  de  ploaie)  poate  fi  reglat  cu  ajutorul 
jumperilor  T1‐T2  sau  T2‐T3.  În  setarea  din  fabricație  se 
folosesc jumperii T1‐T2, iar releul se activează atunci când se 
umezeşte suprafața senzorului. 
 
Încălzire 
Suprafața  senzorului este  încălzită atunci  când  sunt  folosiți 
jumperii HZ1‐HZ2.  Pentru  a  accelera  procesul  de  uscare  şi 
pentru  a  putea  folosi  senzorul  sub  temperatura  de  îngheț 
trebuie  să  funcționeze  încălzirea.  Pentru  identificarea  ceții 
puteți deconecta încălzirea. 
 
Reglarea sensibilității 
Potențiometrul  este  cel  care  poate  influența  sensibilitatea 
senzorului.  Sensibilitatea  creşte  rotind  potențiometrul  în 
sens  anti‐orar  (stânga =  sensibilitate  înaltă ;  dreapta  = 
sensibilitate redusă). Pentru condiții normale folosiți poziția 
din  centru.  Țineți  cont  de  faptul  că  în  pozițiile  extreme 
senzorul nu mai funcționează.  
 
Afişare 
Aparatul  are  integrat  un  led  verde  pentru  semnalizarea 
funcționării  şi  un  led  roşu  pentru  afişarea  poziției  de 
comutare (contacte releu interconectate).  
 
 
 
 

Alocare conexiuni 
Bloc terminale
NO contact comutare închizător 
COM contact comutare bockpol 
NC contact comutare deschizător 
VCC tensiune de operare +24V DC/AC +10%
GND tensiune de operare 0V 
 
Jumperi 
Configurare
1 S3 comportament  comutare

emițător semnal (umed) 
2 S2 contact central spre S3, S1 
3 S1 comportament  comutare 

emițător semnal (uscat) 
4 GND masă emițător semnal 
5 BUZ ieşire emițător semnal 
6 T3 comportament  comutare  releu

(uscat) 
7 T2 contact central spre T3, T1 
8 T1 comportament  comutare  releu

(umed) 
9 HZ1 încălzire
10 HZ2 încălzire
 
Setare din fabricație: S3‐S2 T1‐T2 HZ1‐HZ2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informații suplimentare pe: 
www.hygrosens.com 
www.germanelectronics.ro 


