
 

 

 

DEŠŤOVÝ SENZOR 24 V 
Produkt č.: 200018 
 

TECHNICKÝ POPIS 

● Bezpečné použití, elektrolytické měření 
● Rozeznání srážek jako pršení či sněžení 
● Provozní napětí 24 V DC/AC 
● Velká vyhřívaná plocha pro možnost roztátí 

snímací části 
● Bezpotenciální spínaný výstup 
● Nastavitelná citlivost a spínání 

 

MOŽNOSTI VYUŽITÍ 

● Zemědělství a zahradnictví 
● Ovládání větracích poklopů a střešních oken 
● Automatizace rolet a markýz 
● Zařízení budov meteo stanice 

ROZMĚRY 
 

 
Instalace senzoru musí být provedena pod úhlem, aby        
mohla voda stékat z plochy snímače (3x3cm).       
Průchodka pro připojení by mělo být dolní pozici. 

POPIS FUNKČNOSTI 
Velká snímací plocha reaguje na déšť nebo sníh.        
Přepínání polarity a citlivost lze nastavit.  

Přepínatelné vytápění zabraňuje zamrzání a     
kondenzaci a urychluje vysoušení. V     
nejcitlivějším režimu se zařízení hodí pro detekci       
mlhy. Zařízení disponuje přídavným vyhříváním,     
které usnadňuje vysoušení a slouží k detekci       
sněhu. Pokud venkovní teplota klesne pod 5 °C,        
topné těleso se automaticky spustí. Při teplotách nad        
3 °C a bez srážek je topné těleso vypnuto. 
 

POUŽITÍ 
Používá se v zemědělských budovách a      
zahradnictví pro zavlažování, u meteorologických     
stanic, kontrola střešních oken. 
 

NASTAVENÍ 
Citlivost je nastavitelná v širokém pásmu pomocí       
potenciometru: 

Vlevo: Vysoká citlivost 

Uprostřed: Normální citlivost 

Vpravo: Nízká citlivost  

TECHNICKÁ DATA 

Provozní napětí  24VDC ± 20% 

Spotřeba přibližně 16mA při 24V, bez zahřívání 
bezpotencionální spínaný výstup -    
přibližně 30mA při 24V, ochrana proti      
zkratu 
proud při sepnutém topném tělesu     
přibližně 30mA při 24V 

Okolní teplota -30°C...+70°C 

Materiál Plast, polyamid. 
30% vyztužené skelné vlákno v     
kabelové průchodce, zajišťovací   
šrouby, čistě bílá barva (podobná     
RAL9010). 

Rozměry 70 x 62 x 37mm 

Elektrické připojení 0,4 - 1.5mm² pomocí svorek     
šrouby na desce. 

Montáž Externí 

Kabelová průchodka M16, s odlehčením tahu 

Krabice ABS, Ochrana IP54 

Ochranná třída III (v souladu s EN60730) 

Stupeň krytí IP 65 (v souladu s IEC529) 

        Změny v technické dokumentaci jsou možné!!    .!  
 

 



 

 

DEŠŤOVÝ SENZOR 24 V 
Produkt č.: 200018 

ZAPOJENÍ 

 

 
 
 

NÁVOD NA ÚDRŽBU 
 
Dešťový senzor je téměř bezúdržbový. Povrch senzoru 
může vyžadovat čištění vlhkým hadříkem (např. 1 za rok, v 
závislosti na místě instalace senzoru). V případě, že 
senzor signalizuje v suchých podmínkách déšť, pak je to 
jistě kvůli nečistotám na povrchu senzoru. 
 
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
Tyto 3 svorky jsou chráněny proti ESD (elektrostatický 
výboj) a přepětí. Samostatná elektronika chráněna však 
není. Deska elektroniky může být poškozena při lidském 
kontaktu nebo dotyku vodivým nástrojem. 
Při velmi čistém vzduchu, vodivému dešti může být 
detekce nedostatečná. V tomto případě se montuje 
dřevěná deska bočně k dešťovému senzoru, takže déšť 
nejprve prochází dřevem a pak na senzor. Voda je potom 
dostatečně kontaminovaná pro detekci.  

 


