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Rain-Clik

Rain-Clik
A rápida resposta do Rain-Clik interrompe a irrigação assim que a chuva começa a cair
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A maior parte dos dispositivos de verificação de chuva funciona através do acúmulo de uma quantidade definida de
chuva antes de acionar um comutador que interrompe o circuito do controlador e desliga o sistema. Nesse "tempo de
acúmulo" o sistema irá continuar a irrigar, desnecessariamente. Esta situação pode ser especialmente ruim para os
municípios, empresas e residências que se preocupam com a economia de água. Com a tecnologia Quick Response
incorporada, o Rain-Clik e Rain-Clik Sem Fios da Hunter conseguem comandar um controlador para desligar quando
começar a chover. O Rain-Clik pode ser instalado em um beiral ou em qualquer superfície vertical plana como uma
parede ou cerca. Também está disponível uma montagem em calhas que permite a instalação do Rain-Clik na
extremidade de uma calha do telhado.
Características

Características
A função Quick Response™ desliga o sistema assim que começar a chover
Sem manutenção, com 10 anos de vida útil da bateria para o Rain-Clik Sem Fio
O anel de ventilação regulável, permite o ajuste do atraso da reposição
Caixa de policarbonato resistente e braço de extensão em metal
O Rain-Clik inclui 7,6 m de cabo com certificação UL, bipolar com bainha de 0,5 mm2
Unidade sem fios disponível com 244 m de alcance a partir do sensor sem fios até ao receptor
Período de garantia: 5 anos (bateria com 10 anos de garantia para o modelo sem fios)
Compatível com a maior parte dos controladores
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