
 
 
 
 
ART. NR. 1189 SENZOR DE PLOAIE ELECTRONIC 
 

1. Informaţii privind instrucţiunile de folosire 
Vã rugãm sã citiţi aceste instrucţiuni cu atenţie şi acţionaţi corespunzător. Folosiţi 
instrucţiunile pentru a vã familiariza cu caracteristicile, folosirea corectã a senzorului şi 
instrucţiunile de siguranţa.  Pentru motive de siguranţã copii sub 16 ani sau persoanele ne 
familiarizate cu aceste instrucţiuni de operare nu sunt în măsura sã folosească acest 
produs. 
Vã rugãm sã ţineţi aceste instrucţiuni într-un loc sigur. 
2. Întrebuinţarea senzorului de ploaie 
Senzorul de ploaie este un instrument de măsurat aşa ca va rugam sa-l utilizaţi cu grija 
„Senzorul de ploaie” Gardena este proiectat pentru uzul domestic al grădinii, exclusiv pentru 
controlarea aspersoarelor sau a sistemelor de udare, ţinând seama de ploile naturale. Acest 
produs nu trebuie folosit pentru scopuri industriale sau in combinaţie cu substanţe chimice, cu 

mâncare sau substanţe inflamabile si explozive.  
Instrucţiunile de folosire includ de asemenea condiţiile de operare , reparare si întreţinere. 

3. Părţile componente (Fig. A/D/G/I) 
1. Tarus   6. Carcasa     11. Gurile de aerisire    
2. Baza    7. Lentila     12. Valva automata 
3. Cablu    8. Capacul compartimentului bateriei  13. Senzorul de ploaie 
4. Garnitura   9. Arc 
5. Tubul vârfului de metal             10. Con 

      4. Cum funcţionează senzorul de ploaie 
Senzorul detectează precipitaţiile naturale (vezi Fig. B) 
In cazul in care este umezeala (vezi Fig. B1) o raza de lumina este trimisa din emiţător in dioda de primire: programul de 
udare ramane activ.  
In cazul in care ploua (vezi Fig. B2) o raza de lumina este  trimisa picăturilor de apa iar acestea sunt trimise suprafeţei 
lentilei: programul de udare este dezactivat. 
Udarea este întrerupta pana când picăturile se evapora de pe suprafaţa lentilei. Perioada de evaporare depinde de 
starea vremii (umiditate, temperatura, vânt). Lăsaţi gurile de aerisire (11) deschise pentru ca senzorul sa se usuce 
mai repede. 
Durata de răspuns a Senzorului de ploaie depinde de cantitatea de precipitaţii. Fara  con (10) udarea automata 
este întrerupta la un nivel aproximativ de precipitaţie 1l/m2. In cazul in care conul a fost montat, timpul de răspuns 
este mai scurt. 
In cazul in care senzorul de ploaie se usucă din nou, udarea va începe la următorul program de pornire.  
Udarea se poate face si manual folosind opţiunea ON/OFF. 

5. Pregătirea pentru folosire 
Înainte de a  folosi senzorul trebuie sa: 

1. inseraţi bateria 
2. alegeţi poziţia senzorului  
3. fixarea senzorului         

5.1 Inserarea bateriei (vezi Fig. D) 
Bateria nu este inclusa. Pentru ca bateria sa va tina 1 an de zile, folosiţi numai baterii alcaline 9V tip IEC 6LR61. 
Noi va recomandam Varta sau Energizer. 
1 Deşurubaţi capacul compartimentului bateriei  (8) 
2. Inseraţi bateria in carcasa (6) in poziţia corecta. 
Nota:  Fiţi atenţi la marcajele +/- de pe compartimentul bateriei cat si de pe baterie. 
3. Puneti capacul (8) carcasei (6) la loc. 
5.2  Alegerea poziţiei (vezi Fig. E) 
Aşezaţi senzorul intr-o zona expusa precipitaţiilor naturale. 
5.3 Asamblarea / Fixarea senzorului 
Când asamblaţi sau fixaţi senzorul aveţi grija ca lentila sa nu fie zgâriata de obiecte sau apa sa nu pătrundă in 
lentila. Acest lucru va opri senzorul din funcţionare. 
Montarea conului (vezi Fig. C) 
Pentru montarea conului procedaţi in felul următor:  

1. Montaţi conul in senzorul de ploaie (vezi Fig. C) 



2. Conul trebuie fixat in poziţie corecta  
Senzorul poate fi fixat cu vârful de metal (Fig. F) sau cu baza (2). 
Fixarea vârfului de metal (Fig. F) 

1. Introduceţi vârful de metal (1) de sus in interiorul bazei (2) si înşurubaţi tubul vârfului de metal (5) in baza 
(2) 

2. Introduceţi vârful de metal ex. intr-un ghiveci de flori umplut cu nisip sau pietriş, pana acesta se opreşte          
Nota: Evitaţi fixarea senzorului de ploaie in pamant deoarece pe timp ploios pamantul se înmoaie si  stropeşte 
senzorul. Ca urmare a stropirii senzorului, acesta nu mai poate înregistra rezultate la fel de bune.  
Aveţi grija ca senzorul sa fie fixat in poziţie perpendiculara (900) (Fig. F3) 
Montarea bazei (2) (Fig. F4) 

1. Alternativ Senzorul de ploaie poate fi înşurubat (fixat) pe o suprafaţa stabila; ex. pe acoperişul casei, arac sau pe o 
placa. 

Înşurubaţi baza (2) fara vârful de metal in tub (5) 
2. Fixaţi Senzorul de ploaie cu 2 şuruburi  de o placa sau de orice suprafaţa stabila. 

Nota:  Aveţi grija ca senzorul sa fie fixat in poziţie perpendiculara (900) 
Controlarea unui sistem de udare compusa din mai multe conducte de udare folosind acelaşi senzor de ploaie (Fig. 
I) 
Când avem un sistem de udare compus din mai multe conducte conectat la un singur senzor de ploaie, 
precipitaţiile vor fi distribuite egal. 
Precedent conductelor de udare, este instalata o valva automata (12) Art. Nr. 1241 si este conectata cu senzorul de 
ploaie (13) (vezi Fig. I) 
In orice caz asiguraţi-va ca datele acelei valve automate sa corespunda cu datele introduse valvei centrale automate. 
Exemplu:  
Următoarele date sunt setate valvei automate: 
    Timpul de pornire  Durata   Ciclurile 
Valva a    18:00 h    30 min   zilnic 
Valva b    20:00 h    20 min   la 2 zile   
Valva c    22:00 h    1 ora   la 3 zile 
Valva d    24:00 h    1 ora   zilnic 
6. Punerea in funcţiune a senzorului 
Conectaţi Senzorul Gardena la sistemul de controlare a apei folosind priza de pe cablu (3) 
Important: Aveţi grija sa aşezaţi cablul intr-un loc in care nu poate fi călcat sau distrus. Noi va recomandam sa puneţi cablul 
in nisip 
7. Întreţinere, Stocare 
7.1 Stocare 
Cablul senzorului trebuie scos din priza după folosirea acestuia, iar senzorul scos din ghiveci si depozitat intr-un loc ferit de 
îngheţ. 
7.2 Curăţarea (Fig. G) 
Pentru a asigura funcţionarea corecta a senzorului, aveţi grija ca  lentila sa fie tot timpul curata (7). 
Curăţaţi lentila după cum urmează: 

1. Deşurubaţi garnitura (4) din tubul vârfului de metal (5) (Fig. G1) 
2. Scoateţi carcasa (6) 
3. Curăţaţi lentila (7) cu o cârpa moale (Fig. G2) 
Nota: in cazul in care senzorul este foarte murdar, si interiorul tubului (5) trebuie spălat cu apa (Fig. G3). Deşurubaţi 
capacul compartimentului bateriei (8) si scoateţi conul (8). 

Nu folosiţi agenţi de spălare abrazivi sau corozivi. 
4. Uscaţi lentila. Atenţie! Folosiţi o cârpa moale pentru a preveni zgârieturile. 
5. Puneţi carcasa (6) la loc pe tub (5). Înşurubaţi tubul (5) cu garnitura (4) prin compresarea resortului (9) (Fig. G4) 

7.4 Schimbaţi bateria o data pe an 
Pentru a asigura buna funcţionare a Senzorului de ploaie, noi va recomandam sa schimbaţi bateria o data pe an. 
8. Accesorii disponibile 
In cazul in care cablul de alimentare al senzorului nu este destul de lung, poate fi extins cu „Cablul conexiune 
senzor de umiditate  10 m” Gardena, Art. Nr. 1186 pana la maxim adică 105 m (Fig. H). 
Pentru verificare umidităţii solului, Gardena va pune la dispoziţie Art. Nr. 1187 „Senzor de umiditate”. Ambele produse 
„Senzorul de ploaie „ si „Senzorul de umiditate” pot fi conectate simultan. Acest lucru previne începerea programului de 
udare când senzorul de ploaie este uscat dar umiditatea solului este suficienta. 
9. Defecţiuni 
Defecţiune      Cauze probabile   Remedii 
Computerul nu porneşte chiar daca  Senzorul de ploaie este murdar  Curăţaţi lentila 
nu ploua          Senzorul de ploaie este instalat intr-o Mutaţi senzorul intr-o zona care nu 
estezona cu udare artificiala   udata artificial 
      Puterea bateriei este prea scăzuta Schimbaţi bateria 
      Umiditatea din cauza picturilor de Uscaţi lentila   



rouă ; Senzorul nu s-a uscat 
Computerul porneşte chiar daca polua  Senzorul nu este conectat la computer Băgaţi ştecherul in priza   
      Puterea bateriei nu este suficienta Schimbaţi bateria senzorului 
      Precipitaţii insuficiente   Daca este nevoie, montaţi conul                                                                       
           pt. a reduce perioada de răspuns. 
Daca aveţi  probleme cu produsele noastre , va rugam sa contactaţi Service-ul GARDENA sau sa returnaţi 
produsul defect împreuna cu o scurta descriere a defecţiunii. Daca defecţiunea este acoperita de garanţie, va rugam 
sa includeţi foaia de garanţie completata si semnata. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GARDENA garanteaza acest produs pentru 2 ani (de la datacumpararii). Aceasta garantie acopera toate defectele serioase cepot fi 
dovedite a fi defecte de material sau de productie. In garantiefie se va inlocui produsul defect fie se va repara fara alte taxe 
suplimentaredaca se respecta urmatoarele: 
 Produsul a fost utilizat corespunzator si in concordanta cu cerintele instructiunilor de folosire. 
 Nici cumparatorul, nici o terta persoana nu au incercat sa repare produsul defect. 
GARDENA nu va inlocui senzorul  cu defecte rezultate din instalarea incorecta a bateriei sau datorate bateriilor curse. 
Daca aveti probleme cu programatorul contactati SERVICE-ulGARDENA sau returnati produsul defect impreuna cu o descriere a 
problemei. 
 
MADEX INTERNATIONAL 
Sos. Odaii, Nr. 117-123,sector 1 
Bucuresti 
Tel : 021 352 76 02/03/04 
Fax: 021 351 76 02 
e-mail : madex@ines.ro 
web : www.gardena-shop.ro 
 
RESPONSABILITATEA PRODUSULUI  
Menţionam in mod expres ca, in concordanta cu responsabilitatea legala a produsului, nu suntem răspunzători de nici un 
accident provocat de produsele noastre daca se datorează reparării   necorespunzătoare sau daca piesele de schimb nu 
sunt originale GARDENA sau aprobate de GARDENA, sau daca reparaţiile nu au fost efectuate de un Centru de Sevice 
GARDENA sau un specialist autorizat. 
Aceleaşi prevederi se aplica si pieselor de schimb si accesoriilor. 
DECLARATIE DE CONFORMITATE 
Prin prezentaGARDENA Kress + Kastner GmbH – Hans Lorenser Str. 40 D-89079 Ulm 
Certifica ca, la iesirea din fabrica, aparatul indicat mai jos este in concordanta cu normele armonizate EU, standardele de 
siguranta EU si standardele specifice ale produsului. 
Acest certificat devine nul in cazul in care aparatul este modificat fara aprobarea noastra.  



 
Desciere produs : senzor de ploaie 
Art. Nr : 1189 
Directive – compatibilitate electromagnetica : 2004/108/EC 
Directive : 93/68/EC 
An de marcare : 1998 
ULM : 14.07.1998 
Director departament tehnic : THOMAS HEINL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 


