
 

1 | w w w . g e r m a n e l e c t r o n i c s . r o   

Manual de utilizare și montare 
 

LIMITATOR DE CURSĂ, INCLUSIV SENZOR DE PLOAIE 
TIP SR 1 ȘI COLȚAR PENTRU MONTARE 

Cod produs: 646641 
 

 
 
Limitatoare de cursă pentru ploaie, umbrire, crepuscul și vânt; 
inclusiv senzori adecvați.  
 
 
 

GENERALITĂȚI: 
Limitatoarele de cursă GSR 2 și GSF 2 pot fi folosite în mai multe aplicații; 
montarea și manevrarea lor sunt operații care se realizează extrem de 
simplu.  
GSR 2 este folosit împreună cu senzorul SR 1 pentru semnalizarea ploii.  
 

UTILIZARE: 
Protecție contra daunelor cauzate de ploaie, monitorizarea nivelului apei, protecție împotriva secetei etc. 
 

FUNCȚIONARE: 
Depășirea valorii setate pentru sensibilitate este semnalizată imediat de către ledul HOLD. Simultan se activează contactul 
releului.  
În funcție de setarea pentru modul de funcționare al releului acesta va fi activ timp de 2 secunde sau va rămâne activ de-a lungul 
întregii faze de semnalizare.  
Astfel, veți putea folosi diverse alte comenzi sau controlul exercitat de limitatorul de cursă va avea prioritate.  
Perioada de timp presetată de 30 secunde garantează stabilitatea comutării, chiar dacă temporar valoarea de prag nu mai este 
atinsă.  
 

 Contact alternant liber de potențial 

 Afișarea valorii de prag pentru comutare 

 Instalare și manevrare simplă 
 

Date tehnice – GSR 2 / GSF 2 
Tensiune de funcționare  230V 50/60Hz 10% 
Consum de putere  GSR 2:1,2W GSF2:0,4W 
Perioadă de timp activare  30 sec. 
Alimentare senzor  GSR2: cca.24V DC (PELV) 
    GSF2:cca.1V AC (PELV) 
Ieșire releu   1 contact alternant PF 250 V – 10 A 
Sarcină max. contact  v. date tehnice 
Temperatură ambientală  -10 până la +45 °C 
Siguranță distorsiuni  nivel 4 conform IEC 0801-4 
Protecție aparat   nivel 4 conform IEC 0801-5 
Cale de conturnare și aer  conform VDE0110 Gr. C/250V 
Carcasă izolare   neinflamabilă VDE 0304 partea 3, nivel FV O 
Stare montare   la alegere 
Culoare conform RAL  gri 7035 / verde 6029 
Greutate   cca. 75 g  
 

Date tehnice SR 1 
Tip senzor   capacitiv cu suprafață încălzită 
Randament încălzire  cca. 0,6 W 
Fixare    colțar cu montare pe perete sau stâlp 
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Cablu    max. 25 m (2x0,25mm²) 
Dimensiuni   64x58x34mm 
Culoare conform RAL  gri 7035 
Greutate   cca. 90 g  
 

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ 
Conexiunea electrică poate fi realizată numai de către un electrician specializat conform schemei de conexiuni prezentată în 
acest manual. Respectați normele VDE, în special în cazul spațiilor umede. Normele VDE includ măsurile de protecție obligator ii. 
Pericol de moarte în cazul nerespectării acestor norme! Operațiile de montare și conexiune pot fi realizate numai în absența 
tensiunii electrice; în acest sens cablurile trebuie să nu fie conectate la rețea și să fie asigurate contra reconectării. Separarea de 
la rețea se realizează cu ajutorul unui dispozitiv de comutare ce garantează o distanță a contactului de comutare de minim 3 
mm. În zona de cursă a marchizei nu este permisă staționarea persoanelor și nici existența a diverse obiecte care să blocheze 
cursa cortinei. Respectați întocmai instrucțiunile din acest manual de utilizare. 
Cu limitatorul de cursă/senzorul veți putea optimiza semnificativ confortul în manevrarea și controlul motoarelor de marchiză și 
a altor tipuri de dispozitive de propulsie. Cu ajutorul senzorilor marchizele sau alte dispozitive conectate la motor vor fi deschise 
sau închise automat în funcție de intemperii și parametri. De aceea nu va mai fi nevoie de ajustarea acestor dispozitive în funcție 
de intemperii prin acționarea manuală a întrerupătorului motorului. Senzorii folosiți sunt de înaltă calitate. Cu toate acestea nu 
poate fi exclusă situația în care un senzor se defectează sau de ex. senzorul de vânt este blocat din cauza frunzelor, crengilor, 
păsărilor etc., senzorul de ploaie este blocat în același mod sau funcționarea senzorilor este influențată negativ de diverși factori. 
În aceste condiții nu poate fi vorba despre un defect de fabricație a acestor senzori. Totodată nu putem garanta evitarea 
daunelor cauzate de intemperii asupra dispozitivelor controlate de acești senzori. Atunci când echipamentul nu mai poate fi 
controlat în mod direct recomandăm rularea dispozitivului (marchiză, dispozitiv de protecție soare) pentru a-l proteja de 
intemperii. Garanția nu acoperă daunele cauzate de intemperii asupra echipamentelor.  
 

 
 

Limitator de cursă pentru crepuscul GSD 2 
Domeniu setare 2 – 50 lucși 
Limitator de cursă umbrire GSB 2 
Interval setare 2000 – 80000 lucși 
 

Senzor lumină SL 1 
Caracteristici speciale: 

 Contacte releu libere de potențial 

 Intrare senzor separată galvanic (PELV) 

 Decalarea pornirii și opririi este reglabilă 

 Controlul prin impuls sau controlul continuu este 
reglabil 

 Impuls automat pentru cursă inversă 

 Afișarea valorii de prag și a stării de comutare  
 

 
GENERALITĂȚI: 
GSD 2 și GSB 2 sunt limitatoare de cursă universale folosite pentru monitorizarea luminozității. Datorită intervalelor de 
reglare de 2-50 lucși pentru GSD 2 și 2000 – 80000 lucși pentru GSB 2 limitatoarele pot fi folosite în numeroase aplicații legate 
de crepuscul sau controlul automat al dispozitivelor de umbrire. Cele două moduri de funcționare și impulsul cursă inversă ce 
este generat automat garantează integrarea rapidă și simplă a limitatoarelor în multiple echipamente.  
 

UTILIZARE: 
Întrerupător crepuscular pentru lumină sau sisteme de comandă, automatizarea jaluzelelor și marchizelor.  
 

FUNCȚIONARE: 
Regulatorul de luminozitate este folosit pentru setarea valorii de prag. Ledul HOLD se aprinde imediat ce luminozitatea măsurată 
de senzorul de lumină SL 1 este mai mare sau mai mică decât valoarea de prag setată. 
După scurgerea perioadei de timp pentru decalarea pornirii TON contactul releului K24 devine activ. 
În funcție de setarea MODE releul K24 generează doar un impuls de comandă de 2 sec. sau rămâne activat pe toata durata fazei 
de comandă.  
Regulatorul TOFF permite setarea unei perioade de timp în intervalul 0,2 – 8 min. După scurgerea acestei perioade de timp 
contactul releului K14 generează un impuls de 2 sec. pentru cursă inversă.  
Stările releului sunt indicate de ledurile K14 și K24.  
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Date tehnice – GSD 2/GSB 2 
Tensiune de funcționare  230 V 50/60 Hz, 10% 
Consum de putere  0,4 W 
Interval măsurători GSD 2  cca. 2 – 50 lucși 
Interval măsurători GSB 2  cca. 2000 – 80000 lucși 
Histerezis comutare  GSD 20%/GSB 40% 
Decalare pornire   reglabilă 0,1 – 6 min. 
Decalare oprire   reglabilă 0,2 – 8 min. 
Nivel tensiune la intrare senzor 10 V DC PELV (protecție la scurtcircuit) 
Ieșiri releu   2 închizător 250 V- 10 A liber de potențial 
Sarcina max. contact  v. date tehnice 
Temperatura ambientală  -10 – 45 °C 
Siguranță distorsiuni  nivel 4 conform IEC 0801-4 
Protecție aparat   nivel 4 conform IEC 0801-5 
Cale de conturnare și aer  conform VDE0110 Gr. C/250V 
Carcasă izolare   neinflamabilă VDE 0304 partea 3, nivel FV O 
Conexiuni   terminal cleme cu șurub M3,5  
Stare montare   la alegere 
Fixare    prindere cu clic pe șine DIN 35 mm EN 50 022 
Dimensiuni exterioare  18x88(45)x58 mm 
Adâncime montare  55 mm 
Culoare conform RAL  gri 7035 / verde 6029 
Greutate   cca. 80 g  
 

Date tehnice – SL 1 
Versiune    senzor extern cu montare pe perete 
Grad de protecție   IP 54 
Lungime cablu   max. 50 m  
Dimensiuni    cca. 53x36 mm 
 

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ 
Citiți instrucțiunile de siguranță de la pagina 1 care sunt valabile pentru toate limitatoarele de cursă/senzori.  
 
 

 
Limitator de cursă pentru vânt GSW 2 / GSW U2 
Senzor de vânt SW 1 

 
 

GENERALITĂȚI: 
GSW 2 și GSW U2 sunt limitatoare de cursă cu utilizare universală folosite pentru monitorizarea vântului.  
Împreună cu senzorul de vânt SW 1 poate fi măsurată puterea vântului în intervalul 2 -8.  
Senzorul este alimentat la o tensiune mică liberă de potențial (PELV) de către limitatorul de cursă.  
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UTILIZARE: 
Protecție contra daunelor provocate de furtuni la jaluzele și marchizele de exterior cu acționare electrică, etc. 
 

FUNCȚIONARE: 
Depășirea valorii setate pentru puterea vântului este semnalizată imediat de către ledul HOLD. După scurgerea perioadei de 
timp pentru decalarea pornirii TON se activează contactul releului.  
În funcție de setarea pentru modul de funcționare al releului acesta fie rămâne activ timp de numai 2 secunde, fie se menține 
activat pe întreaga durată a furtunii. 
Utilizatorii pot folosi și alte comenzi sau controlul prin GSW 2 va avea prioritate. 
Perioada de timp TOFF are rolul de a asigura o stare stabilă de comutare chiar și atunci când valoarea de prag este depășită.  
Varianta ultra-compactă cu montare sub tencuială GSW U2 nu dispune de modul impuls 2 secunde și timpul de reacție setabil. 
 

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ 
Citiți instrucțiunile de siguranță de la pagina 1 care sunt valabile pentru toate limitatoarele de cursă/senzori.  
 

Date tehnice comune – GSW 2 / GSW U2 
Tensiune de funcționare  230 V 50/60 Hz 10% 
Consum de putere  cca. 0,4 W 
Interval măsurători  puterea vântului 2 – 8 
Histerezis comutare  cca. 25% 
Perioadă de timp   reglabilă 1 – 60 sec. 
Alimentare senzor  10 V DC (PELV) 
Ieșire senzor   1 închizător 250 V – 10 A 
Sarcină max. contact  v. date tehnice 
Temperatură ambientală  -10 până la +45 °C 
Siguranță distorsiuni  nivel 4 conform IEC 0801-4 
Protecție aparat   nivel 4 conform IEC 0801-5 
Cale de conturnare și aer  conform VDE0110 Gr. C/250V 
Carcasă izolare   neinflamabilă VDE 0304 partea 3, nivel FV O 
Stare montare   la alegere 
Culoare conform RAL  gri 7035 / verde 6029 
 
Date tehnice – GSW 2 
Timp de reacție   reglabil 1 sec – 30 sec 
Conexiuni   terminal cleme cu șurub M3,5 
Fixare    cu clic pe șine DIN 35 mm EN 50 022 
Dimensiuni exterioare  18x88(45)x58 mm 
Adâncime montare  55 mm 
Greutate   cca. 80 g 
 

Date tehnice GSW U2 
Timp de răspuns   cca. 1 sec 
Conexiuni   terminal cleme cu șurub M3,5 
Dimensiuni exterioare  43x43x18,5 mm 
Greutate   cca. 40 g 
 

Date tehnice SW1 
Tip senzor   contact Reed generator de impuls 
Cablu    1,8 m (se poate prelungi până la cca. 50 m) 
Dimensiuni    cca. 70x105 mm 
 
 

Combinarea limitatoarelor de cursă și a sistemelor de comandă cu aparate de control 
multiplu 
 

CONCEPTUL SISTEMULUI  
Control de la periferie 
Câte un aparat de comandă multiplă controlează un dispozitiv prin ieșirile 14 și 24. Controlul se realizează la intrările de la 
periferie VA și VZ cu ajutorul butoanelor duble. Blocarea reciprocă a direcției cursei, precum și limitarea perioadei de timp a 
cursei sunt asigurate prin aparatele de comandă multiplă. 
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Controlul grupelor de aparate și controlul la nivel central 
Puteți grupa mai multe aparate de comandă multiplă la intrările NA și NZ prin simpla legare în paralel. Prin legarea în serie a unui 
alt sistem de control aceste aparate pot fi comandate în comun. 
În acest mod ați realizat o grupă de aparate. 
Grupele pot fi și ele reunite după aceeași schemă pentru a putea fi controlate împreună de către un sistem de comandă 
prioritar. 
Această nouă grupare poartă denumirea de comandă centrală. 
 
Ploaie, vânt și soare 
Conectarea diferitelor limitatoare de cursă se face la intrările VA/VZ, respectiv NA/NZ ale elementului central de comandă. 
Comenzile relevante pentru siguranță ce depind de ploaie sau vânt trebuie aplicate drept semnal continuu la intrările 
aparatelor. Echipamentul este blocat și protejat contra comenzilor eronate.  
Comanda fără a ține cont de siguranță, ca de ex. pentru controlul unui sistem automat de umbrire sau crepuscular, se aplică sub 
forma a scurte impulsuri de comandă la intrările de la periferie. 
Echipamentul poate fi astfel controlat de către utilizator de la periferie.  
 

 
Controlul de la periferie 

Comenzile de la periferie sunt controlate prin comanda grupelor și taste individuale  
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SCHEMA DE CONEXIUNI 

 
 
Intrări de tip 331500 sau 332500 
VA = intrare periferie – ON 
VZ = intrare periferie – OFF 
NA = intrare extensie – ON 
NZ = intrare extensie – OFF 
Moduri de funcționare de tip 331500 sau 332500 

M = control motor – funcționare periferie 
J = control jaluzele - funcționare periferie 
GM = grupe/element de comandă central pentru motor 
GJ = grupe/element de comandă central pentru jaluzele 
Z = control motor la nivel central la NA și NZ 

 
Pentru grupele/tipurile de control central GM și GJ nu există limitarea cursei la intrările extensiei.  


