
WiWeather Wireless Sensor S/F

IMPORTANTE PER L’UTENTE

- Il dispositivo non deve essere utilizzato da bambini o da 
persone con ridotte capacità psico-fisiche, almeno che non 
siano supervisionati o istruiti sul funzionamento e le modalità 
di utilizzo.
- Non consentire ai bambini di giocare con il dispositivo.
- ATTENZIONE: conservare questo  manuale d’istruzioni e 
rispettare le importanti prescrizioni di sicurezza in esso 
contenute. Il non rispetto delle prescrizioni potrebbe provocare
danni e gravi incidenti.
- Esaminare frequentemente l’impianto per rilevare eventuali 
segni di danneggiamento. Non utilizzare il dispositivo se è 
necessario un intervento di riparazione. 

Attenzione

Tutte le operazioni che richiedono l'apertura dell'involucro 
(collegamento cavi, programmazione, ecc.) devono essere 
eseguite in fase di installazione da personale esperto. Per ogni 
ulteriore operazione che richieda nuovamente l'apertura 
dell'involucro   (riprogrammazione, riparazione o modifiche 
dell'installazione) contattare l'assistenza tecnica.
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è conforme alle specifiche delle Direttive :

RED 2014/53/EU, EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU.

                                     

          

Installazione del prodotto:
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IMPORTANTE PER L’INSTALLATORE

-  Il dispositivo deve essere collegato permanentemente alla 

rete di alimentazione e non presenta nessun tipo di dispositivo
di sezionamento della linea elettrica 230 Vac, sarà quindi cura
dell’installatore prevedere nell’impianto un dispositivo di 
sezionamento. E’ necessario installare un interruttore 
omnipolare con categoria III di sovratensione. Esso deve 
essere posizionato in modo da essere protetto contro le 
richiusure accidentali.
- Per i collegamenti (alimentazione) si raccomanda di 
utilizzare cavi flessibili sotto guaina isolante in policloroprene 
di tipo armonizzato (H05RN-F) con sezione minima dei 
conduttori pari a 0,75 mm2

-  Il fissaggio dei cavi di collegamento, deve essere garantito
tramite l’assemblaggio dei serracavo fornito all’interno del
prodotto.

- Il dispositivo al momento dell’installazione deve essere
maneggiato con cautela assicurandosi di aver assemblato  
  correttamente le parti che lo compongono. Prestare
attenzione in particolare al piastrino ceramico ed al flat di
collegamento. Nella richiusura della scatola, quest’ultimo
deve ripiegarsi ordinatamente su sé stesso.

-     E’ molto importante stabilire l’esatta ubicazione in modo
che il prodotto sia esposto agli agenti atmosferici di cui è
posto al controllo.
-  Non dipingere o verniciare la superficie sensibile della
centrale.
-  La sporcizia che si accumula sulla superficie del sensore
pioggia limita la sensibilità: si consiglia, pertanto, di pulirlo
una o due volte l’anno con un panno umido, dopo aver tolto
alimentazione all’automazione.
Per un corretto funzionamento, si consiglia sempre l’utilizzo

di un solo dispositivo per una o più centrali installate in un
raggio d’azione di 20 metri.

Effettuare sempre i test dei sensori in modo da assicurare il

corretto funzionamento del sistema installato.
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Product installation



     Sensor Sem Fios WiWeather  S/F
Sensor Sem fios Vento, Sol e Chuva para ser conectado às centrais electróni-
cas SEAV para a automatização de persianas e toldos.
- Mod. WiWeather S/F 433 : 433,92 MHz 

importante para o utente
-  O dispositivo não deve ser utilizado por 

crianças ou pessoas com reduzidas 
capacidades psico-físicas se não forem 
supervisionadas ou treinadas para o seu  
funcionamento e utilização.

- Não permitir que crianças brinquem com 
o dispositivo.

- ATENÇÃO: conservar este manual de ins-
truções e respeitar as importantes pres-
crições de segurança nele contidas. A 
inobservância a tais prescrições pode pro-
vocar danos e graves incidentes.

- Examinar frequentemente o implante 
para detectar sinais de danos. Não utili-
zar o dispositivo se for necessário intervir 
para um conserto. 

atenção: Todas as operações que requi-
sitam a abertura do invólucro (ligações 
cabos, programação, etc.) devem ser 
efectuadas durante a fase da instalação 
por pessoal qualificado. Para cada ulte-
rior operação que requisite novamente 
a abertura do invólucro (reprogramação, 
conserto ou modificações da instalação,) 
contactar a assistência técnica.

importante para o instalador
- O dispositivo deve ser conectado per-

manentemente à rede de alimentação 
eléctrica e não apresenta nenhum tipo 
de dispositivo de selecção da linha eléc-
trica 230 Vac, portanto, será dever do 
instalador providenciar um dispositivo 
de seccionamento. É necessário instalar 
um interruptor unipolar com categoria III 
de sobretensão. Deve ser posicionado de 
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modo que seja protegido contra os fecha-
mentos acidentais.

- Para as conexões (alimentação) aconse-
lha-se utilizar cabos flexíveis embaixo 
da protecção isolante em policloropre-
ne de tipo harmonizado (H05RN-F) com 
secção mínima dos condutores igual a 
0,75 mm2.

- A fixação dos cabos de conexão deve 
ser garantida mediante a assemblagem 
do aperta-cabo fornecido no interior do 
produto.

- O dispositivo deve ser manuseado com 
cautela no momento da instalação con-
trolando se foi assemblado correcta-
mente as partes que o compõem. Prestar 
especial atenção à chapa cerâmica e ao 
flat de conexão. No fechamento da caixa, 
este último deve dobrar correctamente 
sobre si mesmo.

- É muito importante estabelecer a exac-
ta localização de modo que o produto 
seja exposto aos agentes atmosféricos 
que controla.

- Não pintar ou envernizar a superfície sen-
sível da central.

- A sujeira que se acumula na superfície 
do sensor chuva limita a sensibilidade: 
aconselha-se portanto limpá-lo uma ou 
duas vezes por ano com um pano húmido 
depois de ter retirado a alimentação da 
automatização.

- Para um correcto funcionamento acon-
selha-se utilizar somente um dispositivo 
para uma ou mais centrais instaladas em 
um raio de acção de 20 metros.

- Efectuar sempre os testes dos sensores 
para garantir o correcto funcionamento 
do sistema instalado.
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DADOS TÉCNICOS:

- Alimentação : 230V~ 50/60Hz  3W máx.
- Temperatura de funcionamento : -10 ÷ 55 °C 
- Frequência : ver modelo
- Sensibilidade Anemómetro  : 5 ÷ 40 Km/h
- Sensibilidade Sensor Sol  : 5 ÷ 40 Klux.
- Dimensões embalagem  : 240x185x110 mm.
- Contentor : PC  UL94V-0 (IP54)

LIGAÇÕES DA PLACA DE TERMINAIS CN1:
1 : Entrada da linha  230V~ (Fase). 
2 : Entrada da linha 230V~ (Neutro).

CONDIÇÃO INICIAL DE FUNCIONAMENTO:
O dispositivo pode funcionar conectado somente a uma ou mais centrais electrónicas SEAV 
predispostas à recepção rádio para informações inerentes ao estado dos sensores. Para o 
funcionamento, será necessário efectuar a operação de programação do Sensor Sem Fios 
na central à qual deve ser conectado (ver parág. “CÓDIGO Envio Rádio Identificativo”). 
Na configuração de fábrica cada Sensor Sem Fios possui uma identificação diferente.

FUNCIONAMENTO SENSOR VENTO
O dispositivo envia à central à qual foi conectado um comando de fechamento todas as vezes 
que forem superados os limites de Vento configurado.

FUNCIONAMENTO SENSOR SOL
O dispositivo envia à central a qual foi conectado um comando de descida depois de 10 
minutos de luminosidade superior ao limite seleccionado mediante um compensador VR1 
e visualizado somente através do acendimento do LED MONITOR SOL; envia um comando 
de subida depois de 10 minutos de luminosidade inferior ao limite seleccionado. 

Selecione enviar informações sobre o status do sensor rápido / lento:
O dispositivo, através do conector CN3 permite que você selecione a rádio ao envio de 

informações sobre o status do sensor de Sun tão rápido (= 2 minutos) ou lenta (slow = 
10 minutos).
Na configuração de fábrica a seleção de velocidade de transmissão de rádio é uma espé-
cie de lento (CN3 pos. 3-4), para acelerar o tempo de resposta do sensor de sol (comandos 
enviados a cada 2 min-tos sobre em vez de a cada 10), local CN3 pos. 4-5.
A operação deve ser realizada com o sensor não é alimentado.

Regulação da sensibilidade ao Sol (5 ¸ 40 Klux)
O dispositivo permite uma regulação do limite de intervenção para luminosidade através 
do compensador VR1. O acendimento do LED MONITOR SOL no dispositivo indica que a 
intensidade do Sol supera o limite de intervenção seleccionado e, neste modo, pode-se 
obter a referência das actuais condições de luz para estabelecer aquela desejada.

FUNCIONAMENTO SENSOR CHUVA
O dispositivo envia à central à qual está conectado um comando de subida assim que a 
parte sensível do sensor chuva for molhada pela água sinalizada pelo acendimento do 
LED MONITOR CHUVA.

TECLAS DE PROGRAMAÇÃO E LED DE SINALIZAÇÃO
Tecla SEL: selecciona o tipo de função que deve ser memorizada, a escolha é indicada 
mediante a intermitência do Led. Pressionando a tecla mais vezes é possível posicionar-
-se na função desejada. A selecção permanece activa por 15 segundos, visualizada pelo 
LED intermitente e, após este período, a central retorna no estado originário.

Tecla SET:
efectua a programação da função escolhida com a tecla SEL.

Led de sinalização:
Led aceso: opção memorizada.
Led desligado: opção não memorizada.
Led intermitente: opção seleccionada.
  

————————————    MENU PRINCIPAL   —————————————
Referência Led   Led Desligado   Led Aceso
1) CODE  Envio  RFID = OFF Envio RFID = ON
2) SPEED  Segurança Vento 25 Km/h  Segurança Vento Pgm.
3) WIND  Segurança Vento = OFF   Segurança Vento = ON
4) SUN Sensor Sol = OFF   Sensor Sol = ON
5) RAIN   Sensor Chuva = OFF Sensor Chuva = ON
6) TEST   Sensores Testes = OFF  Sensores Testes = ON

1) CODE : (Envio Rádio Identificativo)
A conexão do Sensor Sem Fio a uma central deve ser efectuado como indicado a seguir: 

WiWeather S/F 433 

está de acordo com as específicas directivas 
RED 2014/53/EU, EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU.
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na central activar o procedimento de programação do Sensor Sem Fio ( ver manual técnico 
da central), posicionar-se com a tecla SEL na intermitência do LED CODE e pressionar a 
tecla SET por aproximadamente 1-2 segundos: ao mesmo tempo, o Sensor envia um código 
identificativo sinalizado pela instabilidade do LED CODE MONITOR.
Verificar se na central conectada existe a confirmação da programação do Sensor (ver 
manual técnico da central). Neste modo, o Sensor Sem Fio é conectado à central e envia 
comandos dependentes das condições meteorológicas.
Repetir a operação caso deseje programar o mesmo Sensor em outras centrais.

2) SPEED : (Programação limite Segurança Vento)

Visualização do limite Vento programado
A visualização da selecção limite Segurança vento é efectuada da seguinte maneira: posi-
cionar-se com a tecla SEL em SPEED LED, o led inicia a piscar duplamente por um número 
de vezes igual ao limite de Segurança vento em memória (a cada dupla intermitência do 
SPEED LED equivale um incremento de 5 Km/h – por (exemplo: 5 intermitências do SPEED 
LED = 25 Km/h).

Selecção do limite de Segurança vento de 5 a 40 Km/h
O sensor é fornecido com o limite de intervenção da Segurança vento igual a 25 Km/h 
(SPEED LED OFF).
A visualização da selecção limite Segurança vento é efectuada da seguinte maneira: 
posicionar-se com a tecla SEL no SPEED LED e pressionar a tecla SET para activar o 
procedimento de programação: ao mesmo tempo o SPEED LED inicia uma dupla inter-
mitência (cada dupla intermitência do SPEED LED equivale a um incremento de 5 Km/h), 
pressionar a tecla SET quando for obtido o limite desejado, ao mesmo tempo determina-
-se a memorização do valor seleccionado e o SPEED LED permanece aceso por (exemplo: 
5 intermitências do SPEED LED = 25 Km/h).
É possível repetir a operação em caso de errada programação.

3) WIND : (ON/OFF Sensor Vento)

Desactivação do Sensor Vento 
O dispositivo é fornecido com o Sensor Vento habilitado (WIND LED ON).
A desactivação do Sensor Vento pode ser realizada da seguinte maneira: posicionar-se 
com a tecla SEL na intermitência do WIND LED e pressionar por um instante a tecla SET: 
ao mesmo tempo o WIND LED se desliga e é realizada a desactivação do Sensor Vento. É 
possível repetir a operação para activar o Sensor Vento.

4) SUN : (ON/OFF Sensor Sol)

Habilitação do Sensor Sol 
O dispositivo é fornecido com o Sensor Sol desabilitado (SUN LED OFF).

A habilitação do Sensor Sol pode ser realizada da seguinte maneira: posicionar-se com 
a tecla SEL na intermitência do SUN LED e pressionar por um instante a tecla SET: ao 
mesmo tempo o SUN LED permanece aceso e realiza-se a habilitação do Sensor Sol. É 
possível repetir a operação para activar o Sensor Sol.

5) RAIN : (ON/OFF sensor Chuva)

Desactivação do Sensor Chuva 
O dispositivo é fornecido com o Sensor Chuva habilitado (RAIN LED ON).
A desactivação do Sensor Chuva pode ser realizada da seguinte maneira: posicionar-se 
com a tecla SEL na intermitência do RAIN LED e pressionar por um instante a tecla SET: 
ao mesmo tempo o RAIN LED se desliga e é realizada a desactivação do Sensor Chuva. É 
possível repetir a operação para activar o Sensor Chuva.

6) TEST: (ON/OFF Teste Sensores)

O dispositivo é fornecido com o Teste dos Sensores Vento - Sol - Chuva desabilitado (LED 
TESTE OFF).
A activação do Teste dos Sensores Vento – Sol – Chuva pode ser efectuada como indicada 
abaixo: posicionar-se com a tecla SEL na intermitência do LED TESTE e pressionar por um 
instante a tecla SET: ao mesmo tempo o LED TESTE se acende e a activação do Teste dos 
Sensores Vento – Sol - Chuva é realizada. É possível repetir a operação para desactivar o 
Teste dos Sensores.

Teste Anemómetro :
girar manualmente as pás do Anemómetro e imediatamente ocorre o acendimento do LED 
WIND MONITOR, sinalizando o envio rádio das informações necessárias à central conec-
tada (sinalizado pela instabilidade do LED CODE MONITOR), configurado anteriormente 
comandando a subida por 5 seg.

Teste Sensor Sol : 
girar ao máximo o compensador VR1 em sentido horário (posicionamento +) e ao mesmo 
tempo obtém-se o acendimento do LED SUN MONITOR, sinalizando o envio rádio das 
informações necessárias à central combinada (sinalizado pela instabilidade do LED CODE 
MONITOR), anteriormente configurada comandando a descida por 5 seg. Girar o compen-
sador VR1 em sentido anti-horário (posicionamento -), no mesmo instante ocorre o desli-
gamento do LED MONITOR SOL sinalizando o envio rádio das informações necessárias à 
central conectada (sinalizado pela instabilidade do LED CODE MONITOR), anteriormente 
configurado comandando a subida por 5 segundos.

Teste Sensor Chuva : 
girar manualmente as pás do Anemómetro e imediatamente ocorre o acendimento do LED 
RAIN MONITOR, sinalizando o envio rádio das informações necessárias à central conec-
tada (sinalizado pela instabilidade do LED CODE MONITOR), configurado anteriormente 
comandando a subida por 5 seg.
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Terminado o teste, certificar-se de ter secado a parte sensível do sensor chuva antes de 
utilizar a central no funcionamento normal.

MONITOR SENSORES 
A central apresenta quatro Leds de sinalização “monitor” com os quais é possível visua-
lizar a transmissão rádio das informações relativas a cada sensor. 

———————————— —    LEDS  MONITOR    ————————————    
Referência Led    Led Desligado  Led Aceso
CODE MONITOR  Info = OFF    Info = ON 
WIND MONITOR  Info = OFF    Info = ON 
SUN MONITOR Info = OFF    Info = ON 
RAIN MONITOR   Info = OFF    Info = ON 

ZERAMENTO:
Caso seja necessário recolocar a central na configuração da fábrica, pressionar a tecla 
SEL e SET juntas para obter o acendimento contemporâneo de todos os LEDS de sinaliza-
ção e logo a seguir o desligamento.
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