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Tento návod si prosím pe�liv� a úpln� pro�t�te. 

Práce na ovládání sm�jí být provád�ny pouze odbornými pracovníky. 
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1. Koncepce �ídícího za�ízení p�i v�tru a dešti

�� P�i v�tru / dešti jsou pokyny k uzav�ení p�edány do centrály ZOKT nebo �ídícího za�ízení 
pro v�trání. �ty�i separátní bezpotencionální p�epínací kontakty (výchozí kontakty) 

  poskytují pot�ebný signál 
�� Pot�ebné je p�ipojení m��i�e v�tru WM, pop�ípad� �idla dešt� RS 
�� Prahy citlivosti pro vítr a déš� jsou se�iditelné, doba uzav�ení je se�iditelná 
�� pomocí DIP – spína�� volitelné funkce: 

- "Snížená citlivost na vítr" (pro uzav�ení musí stejn� silný vítr déle trvat) 
- "Dlouhodobé vyh�ívání" (�idlo dešt� je pr�b�žn� vyh�íváno) 
- "Programování kontakt�" (Kontakty 3 a 4 zapojuje voliteln� p�i v�tru a/nebo dešti) 
- "Výstupy deaktivovány" (Deaktivování kontakt� p�i údržb� / revizi) 

�� Ukazatele LED pro (Provoz), (Vítr) a (Déš�) 
�� Sk�í�ka z um�lé hmoty pro osazení na omítku, sv�tle šedá (jako RAL 7035), kabelové 

p�ívody membránovými pr�chodkami 

1.1 Volitelné varianty  
SG: Sk�í�ka jako výše, avšak s pr�hlednými, vlevo otvíranými dví�ky, krytí IP 54 
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1.2 P�íslušenství 

�� WM 1: M��i� v�tru (miskový anemometr) k m��ení rychlosti v�tru 
�� RS 2: Vyh�ívané �idlo dešt�, pozlacená plocha �idla 
�� SK: Sloupová konzola (40 cm vysoká) k montáži komponent WM a RS na plochou 
  st�echu 
�� MB: Uchycení na sloupek pro komponenty WM a RS (pro trubku do Ø 60 mm) 
�� KE-x: Rozší�ení �ídící jednotky p�i v�tru a dešti o p�ídavné bezpotenciálové kontakty 

2. Uvedení do provozu / Odstavení z provozu

Práce na �ídícím za�ízení sm�jí být provád�ny pouze odbornými pracovníky!  
P�ed všemi pracemi je bezpodmíne�n� nutno odvést statický náboj (nap�. stykem s 

potrubím úst�edního vytáp�ní)! 
Za vady zp�sobené chybným zapojením nem�žeme p�evzít záruku a ru�ení. 

2.1 Uvedení do provozu: 

�� Práce na �ídícím za�ízení provád�jte pouze ve stavu bez nap�tí! 
�� �ídící jednotku zapojte podle p�iložených plán� zapojení. 
�� Zapnout sí�ové nap�tí. Ukazatel LED pro bezporuchový provoz (Provoz) svítí. Po zapnutí se 

krátce rozsvítí ukazatele LED (Vítr) a (Déš�) (p�itom se spínají vnit�ní relé). �ídící jednotka 
je p�ipravena k provozu. P�i aktivních senzorech (m��i� v�tru nebo �idlo dešt�) svítí  
ukazatele LED (Vítr) nebo (Déš�) nadále. 

�� P�i uvedení do provozu je nutno všechny funkce a ukazatele �ídící jednotky a jejích 
komponent p�ezkoušet. To je popsáno v �ásti 3). 

2.2 Odstavení z provozu: 

�� P�i odstavení z provozu odpojte (vypn�te) sí�ové nap�tí. M�jte na pozoru, že �ídící 
jednotka p�i výpadku sít� p�edává pokyn k uzav�ení na p�ipojené komponenty. 

3. Funkce, ovládání a údržba (revize)

�� Vítr (ukazatel (Vítr)): 
P�ekra�uje-li síla v�tru nastavenou prahovou hodnotu síly v�tru pro stanovenou reak�ní 
dobu, svítí ukazatel LED (Vítr) a výstupní kontakty jsou aktivovány. 
P�ekra�uje-li vítr prahovou hodnotu jenom krátkodob� a bez dosažení pot�ebné reak�ní  
doby, bliká ukazatel LED (Vítr). Tím je oznámeno, že jednotlivé poryvy v�tru již  
p�ekra�ují prahovou hodnotu. 
� P�i vyšší nastavené citlivosti je stanovená reak�ní doba cca 4s a stoupá p�i nastavení

nejnižší citlivosti na cca 7s. Viz také "Nastavení prahu citlivosti" a " Snížená citlivost
na vítr"

�� Déš� (ukazatel (Déš�)): 
P�ekra�uje-li intensita dešt� nastavenou prahovou hodnotu, svítí ukazatel LED (Déš�) a 
výstupní kontakty jsou aktivovány. 
� Je-li �idlo aktivováno dešt�m, je vyh�íván. Tím po dešti vysychá plocha �idla rychleji

a je možno op�t v�trat.
�� Nastavení prahu citlivosti pro (Vítr) a (Déš�) 

Prahy citlivosti senzor� mohou být šroubovákem se�ízeny na potenciometrech P1 (Vítr) a 
P2 (Déš�) (po odejmutí �elní desky): 
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- Otá�ením ve smyslu pohybu hodinových ru�i�ek se zvyšuje citlivost. 
- Otá�ením proti smyslu pohybu hodinových ru�i�ek se snižuje citlivost. 
� P�i p�íliš malé citlivosti nastavení m�že dojít ke škodám zp�sobeným v�trem nebo 

dešt�m, za které nep�ijímáme žádné záruky. 
  Dílensky jsou oba senzory nastaveny na nejv�tší citlivost. 

�� Nastavení nejkratší doby uzav�ení : 
Nejkratší dobu aktivování výchozích kontakt� je možno se�ídit šroubovákem na  
potenciometru P3 (Nejkratší doba uzav�ení) v �ídící jednotce (po odejmutí �elní desky): 
- Otá�ením ve smyslu pohybu hodinových ru�i�ek se zvyšuje doba uzav�ení (max. 6min, 
  dílenské nastavení). 
- Otá�ením proti smyslu pohybu hodinových ru�i�ek se zkracuje doba uzav�ení (min. 10s) 
Potenciometr neotá�et p�es doraz ! 
� Je-li �idlo aktivní déle než je nastavená doba uzav�ení, z�stávají výchozí kontakty

stále aktivní a ZOKT (s v�tráním) nebo v�trací klapky nemohou být nedopat�ením 
 otev�eny. 
� P�i nastavení p�íliš krátké doby uzav�ení jsou ZOKT (s v�tráním) nebo v�trací klapky 

p�i v�tru nebo dešti nedostate�n� uzav�eny! 

Pro p�esné nastavení doby uzav�ení p�ipojit m��ící p�ístroj s m��ícím rozsahem  
stejnosm�rného nap�tí (V DC) do 5V, p�ipojit (+) pól na m��ící bod MP1 a (-) pól na  
m��ící bod GND. P�i opatrném otá�ení potenciometrem P3 (Nejkratší doba uzav�ení)  
nastavte zvolenou dobu uzav�ení podle odpovídající hodnoty nap�tí v následující tabulce: 

doba uzav�ení 10s 1min 1,5min 2min 2,5mi 3min 3,5mi 4min 4,5mi 5min 5,5mi 6min 
nastavení P3 0,00V 0,70V 1,12V 1,53V 1,95V 2,37V 2,79V 3,21V 3,63V 4,05V 4,46V 4,88V 

(Mezilehlé hodnoty mohou být také vypo�teny podle následujícího vzorce: U = (t – 10s) * 0,01395V/s) 

�� "Snížená citlivost na vítr" DIP spína� 1: 
V poloze ON (Zapnuto) je ovládání mén� citlivé na poryvy v�tru. Uzav�ení nastává teprve 
nejd�íve po p�ekro�ení prahové hodnoty p�i zvýšené reak�ní dob� (cca 8 až 13 s). 
� ZOKT (s v�tráním) nebo v�trací klapky musí být zp�sobilé pro zvolenou citlivost na  

sílu v�tru. 
  Dílenské nastavení: "OFF" (Vypnuto) (Normální citlivost). 
�� "Dlouhodobé vyh�ívání �idla dešt�" DIP spína� 2: 

V poloze "ON" (Zapnuto) je �idlo dešt� pr�b�žn� vyh�íváno se sníženým výkonem. To 
zabra�uje nap�íklad rannímu orosení a tím zp�sobenému aktivování �idla. Je-li �idlo  
aktivováno dešt�m, pracuje vyh�ívání až do vyschnutí op�t na plný výkon. 
Dílenské nastavení: "OFF" (Vyh�ívání je aktivní pouze p�i reagujícím �idlu). 

�� "Programování kontakt�" DIP spína� 3 a 4: 
Pro volbu práv� platných funkcí p�epojují podle odpovídajících pozic DIP spína�e 3 a 4: 

kontakt 3 spíná kontakt 4 spíná DIP spína� 3 DIP spína� 4 
Vítr / Déš� Vítr / Déš� OFF OFF dílenské nastavení 

Vítr Déš� OFF ON 
Vítr Vítr ON OFF 
Déš� Déš� ON ON 

�� "Výstup deaktivován" DIP spína� 5: 

V poloze "ON" (Zapnuto) z�stávají výstupní kontakty také p�i v�tru / Dešti v jejich 
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klidovém nastavení, aby nap�íklad také p�i špatném po�así bylo možno provést uvedení do 
provozu ZOKT nebo v�trací za�ízení. Je-li tato funkce aktivována bliká ukazatel LED  
(Provoz). 
Dílenské nastavení: "OFF" (Zav�eno) (Výstupy jsou aktivní). 

�� Revize: Samotné za�ízení je bezúdržbové. Je však t�eba provést, nejmén� 1 x ro�n� 
následující p�ezkoušení / práce: 
- Vy�išt�ní �idla dešt� vlhkým had�íkem, pop�ípad� použít jemný �istící prost�edek. 
  Plochu �idla nedrhnout! 
- P�ezkoušet lehkost chodu m��i�e v�tru. 
- P�ezkoušet funk�nost �idel. 
- P�ezkoušet, zda všechna ZOKT nebo v�trací za�ízení jsou náležit� uzav�ena. 

4. Technické údaje / možnosti zapojení

4.1 Všeobecn� 
Rozm�ry v mm (B x H x T (Ší�ka x Výška x Hloubka)): 165 x 155 x 75 
(Volitelná varianta SG) 200 x 155 x 95 
P�ívod kabel� membránovými pr�chodkami (4 x M16): zespodu  
(nebo 3 x M16) zezadu 
Okolní teplota: -5 až + 40 ºC  
Relativní vzdušná vlhkost: 20 až 80 %, nekondenzuje 
Krytí sk�í�ky (podle DIN EN 60529): IP 40 (IP 54 p�i volb� SG) 

Ovládání není zp�sobilé k venkovnímu použití. P�ed p�ímým slune�ním zá�ením, proti 
vlhkosti a nadm�rnému p�sobení prachu je nutno chránit! Zejména musí být instalace 
provedena v suchých a vytáp�ných prostorách.  

4.2 Sí�ová �ást 
Sí�ové napájecí nap�tí: 230 V ~ / 50 Hz 
P�íkon proudu: 0,09A 

4.3 Vstupy  
M��i� v�tru WM: 1 kus 
Vyh�ívané �idlo dešt� RS: 1 kus 

4.4 Výstupy 
4 p�epínací kontakty, spínací výkon na každý kontakt: 5 A / 30 V ss / 230 V ~ 
Rozši�ova�e kontakt� KE-x (x = 2 až 24 p�epínacích kontakt�) 
se spínacím výkonem 5 A / 30 V ss nebo 230 V ~ 

4.5 Pojistky: 
Výstupní kontakty 1 - 4 (G – pojistky typu 5 x 20 mm): F1-F4: F5A 
Sí� primární (G – pojistky typu 5 x 20 mm): F5: T125mA 

4.6 Možnosti nastavení �idel: 
Oblast nastavení prahu citlivosti pro vítr: cca 5 – 15 m/s nebo 20 – 60 km/h 

odpovídá asi síle v�tru 3 – 7 
Oblast nastavení prahu citlivosti pro déš�: mrholení – siln�jší déš� 
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4.7 Rozši�ova� kontakt� KE: (zpracováno dle katalogového listu 4.2) 
V rozši�ova�i kontakt� jsou namontována 230 V ~ relé pro rozší�ení možnosti po�tu skupin 
ovládaných p�i v�tru a dešti. 
Relé jsou v klidovém stavu p�itažena. P�i v�tru / dešti a výpadku sít� relé odpadnou (nap�íklad 
p�i aktivovaném povelu k uzav�ení nap�íklad od RWA centrály). 

P�íkon proudu (230 V ~ / 50 Hz): 0,01..0,12 A (podle provedení) 

Rozm�ry v mm (B x H x T (Ší�ka x Výška x Hloubka)): do KE-12: 182 x 180 x 90 mm 
do KE-24: 254 x 180 x 111 mm 

Krytí sk�í�ky (podle DIN EN 60529): IP 54 

Instalovaný po�et p�epínacích kontakt� je vyzna�en za poml�kou (jako �íslo x) KE-x, kde jsou 
k dispozici standardní provedení se 2, 4, 6, 8, 10, 12, - 14, 16, 18, 20, 22 a 24 kontakty. 

Na objednávku lze dodat r�zná zvláštní provedení (nap�íklad se zabudovanými spínacími 
hodinami pro automatické uzav�ení v�tracích pohon� na 230 V ~). 


















