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Tekniske data: 

Forsyning 24 Vac/dc (22-28 Vac/dc), < 5 VA 

Område 
 

svag regn, 1 V, < 0,5 mm/t 
normal regn, 2…3 V 
kraftig regn, 3…10 V 

Udgang 0...10 V, < 2 mA 

Relækontakt normalt åben kontakt 60 Vdc 0,1 A 
kontakten lukker, når effekten > 1,0 V, 
udkoblingsforsinkelse 5 minutter 

Omgivelsestemperat
ur 

-40...50 C 

Opvarmning indbygget 

Montering med et bånd til masten (ø 25-60 mm)  
eller med skruer på væggen,  
hulafstand 68 mm 

Kapsling IP 54  

Materialer PBT, PC, PA og malet stål 

Terminalklemmer 1,5 mm² 

Dimensioner b x h x d 93 x 90 x 130 mm 

  

  

Tilslutninger:  

1 Forsyning 24 Vac/dc 

2 0 V 

3 udgang 0...10 V  

4…5 normalt åben kontakt (NO) 60 Vdc, 0,1 A 

  

  

  

Produktoversigt: 

Model Produktnum
mer 

Beskrivelse 

SA 10 1187100 regnsensor 

   

SA 10 REGNSENSOR 

SA 10 er en regnsensor lavet til HVAC-anlæg til at 
måle og overvåge regn.  
 
Der er to udgange. Kontaktudgangen, der angiver at 
det regner, og 0-10 V-signalet, der angiver regnens 
styrke.  
 
Relækontakten slutter, når udgangssignalet er højere 
en 1 V, svarende til svag regn (< 0,5 mm/time).  
 
Relæet kobler fra med en forsinkelse på 5 minutter, 
når sensoroverfladen er tør igen. 
 
Indvendigt sidder et automatisk varmeelement, der 
forhindrer vand i at fryse på sensorens overflade om 
vinteren. 
 
Obs! Sensoren registrerer også sne. Hvis sneen er 
“tør” og falder med en stærk vind, kan den ikke 
registreres. 
 
Sensoren kan monteres på væggen med skruer eller 
på masten med det bånd, der medfølger i pakken. 
Sensorens overflade skal kunne rengøres, hvis det er 
nødvendigt. Alt afhængig af forholdene anbefales det 
at rengøre sensoren mindst én gang om året. 
Sensoren skal rengøres med en klud, der er fugtet 
med et mildt flydende rengøringsmiddel. 

 

Produkterne opfylder kravene i direktiverne 2004/108/EC og er i overensstemmelse med standarderne EN 61000-6-3:2001 (Emission) og EN 61000-6-2:2001 (Immunitet). 


