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METEO230 
230V-os többfunkciós 

eső- szélérzékelő központ 
 

Telepítési útmutató 
 

Kérjük az útmutatót figyelmesen olvassa el, mert helytelen beüzemelés 
esetén a termék garanciáját veszti. 

 
Panelrajz: 
 

 
Minden bekötést feszültségmentesen végezzen! 

 
Műszaki adatok: 
Tápfeszültség: .......... 230VAC 
Kapcsolt áram: ......... Kimenet1, kimenet2: 5A 250Vac, 
 .............................. Kimenet3: 200mA 24Vdc 
Bemenetek: ............. ESŐ, SZÉL, NYIT, ZÁR 
Teljesítmény felvétel:  Max 3W 
Időzítések: ............... Szél: 10-80km/h, kimenet: 15-150mp 
Lépték:.................... 16 fokozat 
Működési mód: ......... 3 funkció 
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Ajánlott bekötési mód közvetlen motor meghajtására: 

 
Bemenetek, és kimenetek: 
F,N ......................... 230Vac F-fázis, N-nulla 
NO,C,NC .................. Relé kimenetek pontjai 
+12V,Gnd,Eső .......... Az esőérzékelő köthető rá 12V 100mA 
CL.R kapacitív esőfej . fehér +V, sárga GND, kék-ESŐ 
Szél ........................ A szélérzékelő pontjai 1 ford. 2 impulzus 0-1kohm 
Nyit, Zár .................. Alaphelyzetben nyitott nyomógombok helyi nyitás 

és zárás parancsra 
 
Potméterek jelentése: 
 
Kimenet potméter: A kimenet reléinek idejét adja, 15mp-150mp-ig 
állítható 16 lépésben. A LED- sor értékét 3-al kell szorozni. 
Szél potméter: a szélküszöb billenési pontja tapasztalat útján kell 
beállítani, kb. 10-50km/h intervallumban. 
Az óramutató járásával megegyező irányban történő csavarással 
növekszik mindkét érték. 
 
DIP-kapcsolók jelentése: 
Egy segéd kimenet rendelhető az 1-es és 2-es kimenethez, mint 
kimenetek duplikálására használható jelzés. Több vezérlés vagy 
távműködtetés oldható meg ezzel a kimenettel. 
Az 1-es vagy 2-es vagy mindkettő kimenet jelzése átvihető a 3. 
kimenetre. 
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Funkció beállítása és a program gomb használata: 
 
A program gombbal különböző működési funkciókat érhet el, a 
beállításkor a LED- sor a funkciókat mutatja. Három különböző működési 
mód állítható be a vezérlőn. 
Amelyik LED villog az a funkció lép életbe. 
 
Bekapcsolási folyamat: 
A tápfeszültség ráadása után a LED-ek világítani fognak, majd közül az 
aktuális funkciónak megfelelő LED világít. Innen tudhatjuk meg, hogy a 
vezérlő melyik működési módban van. Majd 1-2mp múlva a legalsó "BE" 
LED világít. 
Ha az eső érzékelő fej nedves, a vezérlőn az ESŐ LED (kék) világít, és a 
panel kiadja a parancsot a megfelelő kimeneteire. 
Szél jelzés: Ha a szélerősség meghaladja a beállított értéket, a vezérlés 
kiadja a funkciónak megfelelő kimenetre a jelet. A jelzés után várakozó 
állásba kerül ez a legalsó színű BE LED villogása jelzi. 
 
Belépés a menübe: 
Alaphelyzetben a BE feliratú LED világít. Ekkor programozható a készülék. 
Ha fúj a szél, annak értékét a LED- sor jelzi. 
 
Funkció választása: 
Nyomja meg egyszer a program gombot. 
A kimenet potméterrel beállítható a pontos érték, a nagyságrend a LED-
soron látható. 
Nyomja meg ismét a program gombot. 
A Szél potméterrel beállítható a küszöbszint, az érték a LED-soron látható. 
Nyomja meg ismét a program gombot. 
A piros LED kigyullad és a legalsó sárga LED villog. 
Első menüpont a (10Km/h) LED jelzése: 
 
1, Az eső és szél hatására a kimenet 1 relé fog meghúzni a 
beállított ideig. 
Ha megnyomja a program gombot, akkor tovább lép a második 
menüpontra. 
Ha vár néhány másodpercet, akkor a fenti funkció fog működni. A vezérlés 
néhány másodperc múlva automatikusan alaphelyzetbe áll. 
 
Második menüpont a második (20km/h) LED villog: 
2, Az eső a 2-es kimenetet, míg a szél az 1-es kimenetet vezérli a 
beállított ideig. 
Ha megnyomja a program gombot, akkor tovább lép a harmadik 
menüpontra. 
Ha vár néhány másodpercet, akkor a fenti funkció fog működni. A vezérlés 
néhány másodperc múlva automatikusan alaphelyzetbe áll. 
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Harmadik menüpont a harmadik (30km/h) LED villog: 
3, Az eső és szél hatására a kimenet 1 és kimenet 2 relé fog 
egyszerre meghúzni a beállított ideig. A gomb bemeneteknek 
nincs funkciójuk! 
Ha megnyomja a menü program gombot, akkor vissza lép az első 
menüpontra. Ha vár néhány másodpercet akkor a fenti funkció fog 
működni. A vezérlés néhány másodperc múlva automatikusan 
alaphelyzetbe áll. 

 
CLH-CLR időjárás érzékelő szenzorok 

Telepítési útmutató 
 
 
Telepítés menete: 
 
Válassza ki a megfelelő helyet, lehetőleg azon épület sarkait, ahol a 
légáramlás a leggyorsabb. Ez tapasztalati úton kell meghatározni. 
A pörgettyűt a vízszintes oldalirányú szél forgatja meg a 
leghatékonyabban. A felszereléskor a pörgettyű tengelye függőleges 
helyzetű maradjon. 
 
Az esőérzékelő egy kapacitív elektronika, ha a doboz felső fele nedves 
lesz, az érzékelő relé kimenete állapotot vált. Viszont ha a víz folytonos a 
felületén a relé alaphelyzetbe kerül. Emiatt ne használja teljesen 
automatizált elektronikával, mert eső ellenére az ablakokat 
visszanyithatja. 
 
Az esőérzékelőt mindig 45 fokos szögbe telepítse, hogy a csapadék le 
tudjon folyni róla. 
Az esőérzékelő fűtést is tartalmaz, emiatt a hajnali pára nem indítja el. 
 
Ha együtt alkalmazza a két eszközt, akkor használja a saját gyári 
konzolját. 

 
Készítsen megfelelő furatot a falra, a vezetékeket ne feszesen, hanem 
nagy ívben hagyja, hogy a csapadékot ne vezesse át a falra. 


