
 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΕΓΚΤΗΣ  ΗΛΙΟΥ – ΑΝΕΜΟΥ – ΒΡΟΧΗΣ 
OCM1A  FANTINI  COSMI 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
 
Συνδέουμε την μονάδα ελέγχου με το τριπλό αισθητήριο ήλιου-αέρα-βροχής 
σύμφωνα με το παρακάτω σχέδιο: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ 
 
 

1. Ρύθμιση αισθητηρίου ανέμου 
Η ρύθμιση του αισθητηρίου του ανέμου γίνεται από τα 3 πρώτα dip switches 
σύμφωνα με τη παρακάτω λογική: 

      Dip1 Dip2 Dip3 Km/h Wind  
       Off    Off    Off        5  
       On    Off    Off       10  
       Off    On    Off       15  
       On    On    Off       20  
       Off    Off    On       25  
       On    Off    On       30  
       Off    On    On       35  
       On    On    On       40  

 
 
2. Ρύθμιση του αισθητηρίου βροχής 
Δεν χρειάζεται καμμία ρύθμιση.  
Είναι προρυθμισμένο από τον κατασκευαστή. 
 
 
3. Ρύθμιση αισθητηρίου ήλιου 
Το αισθητήριου του ήλιου ρυθμίζεται σύμφωνα με το trimmer που βρίσκεται 
στη μονάδα ελέγχου από 0 έως 50 klux. 
Η θέση του trimmer δείχνει το σημείο εναλλαγής μεταξύ φωτισμού ημέρας 
και νύχτας. 
Τοποθετούμε το αισθητήριο ήλιου σε φωτισμό ημέρας με ηλιοφάνεια, 
ρυθμζουμε το trimmer ώστε να ανάβει το κόκκινο led (σταθερά). 
 

 

ΛΟΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 
Το αισθητήριο ήλιου εάν βρεθεί σε φωτισμό ημέρας (σύμφωνα με τη ρύθμιση 
του trimmer), ανάβει το κόκκινο led σταθερά.  
Μόλις η φωτεινότητα μειωθεί κάτω από όριο ρύθμισης ανάβει το πράσινο led 
σταθερά, ενεργοποιεί την έξοδο 1 για χρονικό διάστημα 2 λεπτών, κατόπιν την 
απενεργοποιεί και για τα επόμενα 6 λεπτά δεν μπορεί γίνει καμμία αλλαγή στην 
κατάσταση. 
Εάν μετά τα 2+6 λεπτά ο φωτισμός περάσει το όριο ρύθμισης τότε ανάβει το 
κόκκινο led σταθερά, ενεργοποιεί την έξοδο 3 πάλι για 2 λεπτά και κατόπιν την 
απενεργοποιεί και για τα επόμενα 6 λεπτά δεν μπορεί να καμμία αλλαγή στην 
κατάσταση. 
 
Μόλις η ταχύτητα του ανέμου  γίνει μεγαλύτερη από το όριο ρύθμισης 
αναβοσβήνει το κόκκινο led και ενεργοποιεί την έξοδο 1 για χρονικό διάστημα 2 
λεπτών.   
Το κόκκινο led θα αναβοσβήνει για όλο το χρονικό διάστημα που θα είναι 
μεγαλύτερη από όριο ρύθμισης και για 8 λεπτά περισσότερα αφότου η 
ταχύτητα του αέρα μειωθεί κάτω από το όριο ρύθμισης. 



Για όσο χρονικό διάστημα αναβοσβήνει το led δεν μπορούμε να επέμβουμε 
στην λειτουργία.  
Μετά από αυτό μπορούμε με τα μπουτόν (7/8 ή 7/9) να δώσουμε όποια εντολή 
θέλουμε. 
 
Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο (με αυτό του ανέμου) λειτουργεί και το αισθητήριο 
της βροχής.  
Μοναδική διαφορά είναι ότι με dip switch 4 μπορούμε να επιλέξουμε ποιά 
έξοδος θα ενεργοποιείται (όταν off το dip switch 4 τότε ενεργοποιείται ή έξοδος 
1,  όταν είναι on το dip switch 4 ενεργοποιείται ή έξοδος 3). 
 
 
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΠΟΥΤΟΝ 
 
Σε κατάσταση ηρεμίας (όταν δηλαδή δεν έχει ενεργοποιηθεί κάποιο 
αισθητήριο), πατώντας το μπουτόν 7/9 ενεργοποιείται ή έξοδος 1 . 
Για να απενεργοποιήσουμε την εντολή αυτή πατάμε το μπουτόν 7/8. 
Εάν ξαναπατήσουμε το μπουτόν 7/8 ενεργοποιείται η έξοδος 3. 
Το ίδιο ισχύει και αντίστροφα. 
 
Αν πατήσουμε ταυτόχρονα και τα δύο μπουτόν (7/8 και 7/9) ενεργοποιείται ο 
βομβητής και αναβοσβήνει το πράσινο led .   
Αυτό χρησιμοποιείται στη περίπτωση που θέλουμε να ακυρώσουμε εντολή από 
το αισθητήριο φωτεινότητας.  
Ξαναπατώντας τα δύο μπουτόν ταυτόχρονα ο ελεγκτής επανέρχεται σε 
κατάσταση ηρεμίας.  
Δηλαδή το ταυτόχρονο πάτημα μπουτόν χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να 
επέμβουμε σε εντολή που προέρχεται από το αισθητήριο του ήλιου. 
 
 
 


