
 

Dešťové čidlo NÁVOD 
RFA 005 K POUŽITÍ 
 
 

 
UPOZORNĚNÍ:  
1) Připojení na síť smí provádět pouze osoba s kvalifikací požadovanou 

příslušnými předpisy. 
2) Před zahájením prací musí být přívodní vedení odpojeno od síťového napětí 

a zabezpečeno proti nechtěnému či neoprávněnému zapnutí. 
3) Přívod síťového napětí musí být proveden kabelem min. 3x0,75 mm2 

s parametry pro venkovní použití. 
4) Do přívodu napájecího vedení musí být zařazen proudový chránič a další 

jistící a ochranné prvky podle příslušných předpisů pro konkrétní instalaci. 
 
Dešťové čidlo RFA 005 je elektronické zařízení na detekci dešťových srážek, které  pracuje 
na principu měření odporu mezi dvěma elektrodami, zhotovenými z nerezavějícího materiálu. 
Čidlo je určeno pro aplikaci v obytných zónách. 
 
1. POPIS FUNKCE 
 
Dešťové čidlo je napájeno síťovým napětím 230V / 50 Hz. Vestavěná elektronika okamžitě 
vyhodnocuje změnu odporu mezi elektrodami, způsobenou dešťovými srážkami a informaci 
o tom předává na výstupní dvoudrátové vedení. Dešťové čidlo se vyrábí ve dvou 
provedeních, které se liší formou výstupní informace o dešťové srážce: 

• Obj. č. 705 588   Bezpotenciálový spínací kontakt (N.O.) 
 
• Obj.č. 707 073 Proudová smyčka 20 mA s bezpečným napětím 

 
Vyhodnocení této informace se pak provádí v některé z řídicích jednotek / automatik 
z výrobního programu SOMFY. 
 
Dešťové čidlo je vybaveno vestavěným vyhříváním s termostatem a bodem vypnutí 70°C. 
Topení zajistí rychlé osušení čidla, jakmile ustane srážková činnost, a tím i následné předání 
této informace na výstup. Aby se zabránilo usazování námrazy na čidle v zimních měsících, 
zapíná se vytápění čidla automaticky při teplotě okolí menší než 5°C. 
 

UPOZORNĚNÍ: NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ! 
Pamatujte prosím na to, že během automatického provozu 
čidla může teplota elektrod dosáhnout až 70°C! 

 
 
2. MONTÁŽ A INSTALACE 
 
2.1 Montáž 
Montáž dešťového čidla se provede pomocí 
přiloženého stožárového držáku na svislý stožár 
podle obrázku. 
 
Dbejte na to, aby elektrody čidla byly skloněny pod 
úhlem asi 15° směrem dolů – tím je zaručeno 
odkapávání dešťové vody – viz obr. 



 
 
 
2.2 Instalace 
Pro síťový přívod použijte kabel pro venkovní použití s odpovídající klimatickou odolností a 
minimálním průřezem 3x0,75 mm2. Do síťového přívodu musí být vřazen proudový chránič 
(odpojení napájecího napětí při případném násilném mechanickém poškození čidla a 
následném vniknutí vody do pouzdra čidla – např. povětrnost, ptáci ap.) 
Signalizační vedení musí být provedeno kabelem odolným klimatickým vlivům a UV záření a 
s průřezem 2x x0,75 mm2. Vzdálenost čidla a řídicí jednotky / automatiky může při tomto 
průřezu být až 150 m. Dodržujte předpisy pro souběh slabo- a silnoproudých vedení! 
Připojení k řídicí jednotce / automatice proveďte podle návodu této jednotky / automatiky. 
 
 
3. TECHNICKÉ ÚDAJE 
 
 

Parametr Obj. č. 9707073 - smyčka Obj.č.9705588 - kontakt 

Signálový výstup - dvoupólový Proudová smyčka 4 - 20 mA    
(bezpečné napětí) 

bezpotenciálový spínací       
kontakt (max. 60 V=/30V~, 2A)

Provozní napětí 230V / 50 Hz, +10 … -15% 
Příkon v pohotovostním stavu max. 0,5 VA 
Max. krátkodobý odběr 200 mA 
Měřicí princip Měření odporu mezi dvěma elektrodami 
Systém osušení samoregulující odporové topení 
Spínací teplota - trvalé topení progresivní regulace pod 5°C 
Vypínací teplota - trvalé topení progresivní regulace nad 70°C 
Pojistka proti přehřátí Tepelná pojistka 130°C 
Provozní teplota -20 … +60 °C 
Krytí IP 65 
Třída ochrany tř. I 
Max. délka signálového vedení 150 m ( při 0,75 mm2) 
Údržba bezúdržbové 
Rozměry 160 x 70 x 35 mm 
 


