
GIRA 
Info  Regnvakt 

Bruksanvisning 

 

Regnvakt Bestillingsnr.: 0586 00 
med frostregistrering fra -20 °C 
 
 

Funksjonsbeskrivelse 
 Nedbørsregistrering skjer via en kapasitiv 

sammenligningsmåling. 
Fordelen er at føleroverflaten er helt isolert og at 
tilsmussing bare i liten grad påvirker 
måleresultatet. Derfor er apparatet nesten 
vedlikeholdsfritt. Ved sterk tilsmussing utover det 
normale kan det renses ved hjelp av vanlige 
rengjøringsmidler. 
 
En LED vil alltid lyse og signalisere gjeldende 
tilstand. 

 

Sikkerhetsanvisninger 
• Vær oppmerksom på at GIRA regnvakt trenger en nettspenning på 230 V~, 50 Hz for drift. 

Vennligst kontakt et elektrikerfirma for installasjon. 
• Dersom det utføres arbeider på markiser som styres av GIRA regnvakt, må strømforsyningen 

først slås av. 
 

Bruksområde 
GIRA regnvakt brukes for å registrere regn og frost for å beskytte markiser og vinterhager, og for 
styring av takvifter etc. 
 

Arbeidsmåte 
Grønn LED lyser: 
 (relekontakt åpen) så lenge det ikke registreres regn, snø eller frost. 
 
Rød LED lyser: 

(relekontakt lukket) så snart regn eller snø registreres. Ved regn vil føleroverflaten varmes opp, 
så lenge utvendig temepratur ikke er over 30 °C. Dersom temperaturen faller under +1 °C, vil 
føleroverflaten permanent varmes opp, slik at snø smelter av. 
Den røde dioden slukker dersom det ikke faller mer regn eller snø, og føleroverflaten tørker. 

 
Gul LED lyser: 

(relekontakt lukket) så snart temperaturen synker under -20 °C. Føleroverflaten vil ikke lengre 
varmes opp. 
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Innstilling av følsomhet 

 

  
 
 
Følsomheten til regnføleren kan stilles inn ved 
hjelp av en 2-polet dipbryter i nettadapteren til 
regnvakten. 

 
 

Montering 
Føleren skal monteres slik at føleroverflaten er rettet mot "værsiden". Skråstillingen skal være på ca. 
15 grader, slik at regnsignalet raskere stilles tilbake. 
 
 

Advarsel! 
Installering og montering av elektriske apparater skal kun utføres av godkjente elektro-fagfolk. 
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Tekniske data 
Driftsspenning: 230 V / 50Hz 
Relekontakt: 5 A ved 250 V / 50 Hz, potensialfri 
Eget forbruk: ca. 4,5 VA 
Sikring: 0,25 A T 
Beskyttelsestype føler: IP 65 (DIN 40050) 
Beskytteslestype nettadapter: IP 40 (DIN 40050) 
Anbefalt ledningstype (nett-tilførselsledning): 3 x 1,5 mm² 
Anbefalt ledningstype (nettadapter  regnføler): 6 x 0,5 mm² 
Maks. ledningslengde (nettadapter  regnføler): 150 m 
 
Nettadapteren skal alltid monteres i tørt rom. 
 

Tilkoblingsfigur 
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Garanti 
Vi yter garanti i henhold til juridiske bestemmelser. 

Send apparatet sammen med en beskrivelse av feilen til vår kundeservice. Vi betaler portoen. 

Gira 
Giersiepen GmbH & Co. KG 
Service Center 
Dahlienstraße 12 
D-42477 Radevormwald 
 

Gira 
Giersiepen GmbH & Co. KG 
Postfach 1220 
D-42461 Radevormwald 

Telefon: + 49 (0) 2195 / 602 - 0 
Telefax: + 49 (0) 2195 / 602 - 339 
Internett: www.gira.com 
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