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BİREYSEL VE TİCARİ SULAMA
Built on Innovation

01 Güvenilir: Yağmur yağdığında 
sprinkleri manuel olarak kapatmak — 
ve tekrar açmak

02 Etkili: Sulamayı yalnızca gerektiğinde 
çalıştırın ve kuraklık koşullarında su 
tasarrufu yapmaya yardımcı olun

03 Kullanışlı: Kablosuz iletişim, kurulumu 
basitleştirir, yalnızca montaj yapacak 
bir kişi gerekir ve kablo gizlemeye 
gerek kalmaz

MINI-CLIK™ YAĞMUR SENSÖRÜ

Yağış Sırasında Sulamayı Otomatik Olarak Durdurmanın En Basit Yolu

Dünya çapında öngörülemeyen ve her geçen gün artan aşırı yağmur olayları 
nedeni ile, sulama sisteminizi bir yağmur sensörüyle donatmak, aşırı sulamayı 
önlemenin ve dış mekan yaşam alanlarının en iyi şekilde görünmesini sağlamanın 
kolay bir yoludur.

Güvenilir ve uygun maliyetli Mini-Clik yağmur sensörü, önceden belirlenmiş yağış 
seviyesinin düştüğünü algıladığında sulamayı otomatik olarak kapatmak için son 
teknoloji nem algılama teknolojisi ile donatılmıştır. Fırtına geçtikten sonra  
Mini-Clik, kontrol ünitesinin normal sulamaya devam etmesine izin verir.

Kablosuz Mini-Clik, AC gücüyle çalışan Hunter kontrol üniteleri ile uyumludur ve 
kablolu Mini-Clik ise tüm Hunter kontrol üniteleri uyumludur. Su tasarrufunu en 
üst düzeye çıkarmak, sağlıklı peyzaj alanlarını korumak ve yeraltı sularını zararlı 
yüzey akıştan uzak tutmak için bu basit ama güçlü aracı kullanın.



Gene Smith, Başkan, Peyzaj Sulaması ve Dış 
Mekan Aydınlatma

Müşterilerimizin başarılarına katkıda bulunmak bizim en büyük motivasyonumuzdur. Yeniliklere ve mühendisliğe olan tutkumuz tüm 

faaliyetlerimize yansır. Umuyoruz ki verdiğimiz eşsiz destek sayesinde, önümüzdeki uzun yıllar boyunca Hunter'ın müşteri ailesinin bir 

ferdi olmaya devam edeceksiniz.
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MINI-CLIK ÖZELLİKLER VE TEKNIK ŞARTNAME

Önemli Avantajları

• Sensör, 3 mm'den 19 mm'ye kadar yağış algıladığında sulamayı 
otomatik olarak kapatır

• Güvenilir çalışma ve gereksiz kapatmalar için kir toleransı

• Kablosuz iletişim kurulumu basitleştirir*

• Hızlı Yanıt (Quick Response)™ teknolojisi, bitkiyi korumak için daha 
hızlı sistem kapanmasını tetikler*

• Dahili donma algılama, bitkileri korumak ve yolları ve yürüyüş yollarını 
buzsuz tutmak için 3 °C'de sistemin çalışmasını durdurur*

• Entegre bataryalı bakım gerektirmeyen tasarım, kolay kullanım ve 
uzun ömür sağlar*

• Sağlam polikarbonat gövde ve metal uzatma kolu aşınmayı en aza 
indirir ve paslanmayı önler

• Herhangi bir ortamda kullanım kolaylığı için normalde açık veya 
normalde kapalı sulama kontrol ünitelerinin çoğuyla uyumludur

Çalışma Teknik Özellikleri

• Hızlı Yanıt (Quick Response) teknolojisi (etkinleştirildiğinde):

 – Sulama sistemini kapatma süresi: yaklaşık 2 ila 5 dakika

 – Sıfırlama süresi: Kuru ve güneşli koşullarda yaklaşık 4 saat

 – Tamamen ıslandığında sıfırlama süresi: kuru ve güneşli koşullarda 
yaklaşık 3 gün

• Tüm modeller akım değeri (24 VAC): 3 A 

• Kablolu modeller, 0,5 mm kesitinde 7m kablo içerir2 AWG kılıflı, çift 
hatlı UL onaylı kablo

• Kablosuz model çalışma frekansı: 433 MHz

• Kablosuz model aralığı, sensörden alıcıya açık görüş mesafesinde 243 m.

• Tek bir kablosuz sensörden birden fazla kablosuz alıcı çalıştırılabilir

• Onaylar: UL, cUL, FCC, CE, RCM

• Garanti süresi: 5 yıl

*Yalnızca kablosuz Mini-Clik sensörü

Modeller

MINI-CLIK

Model Açıklama

MINI-CLIK Kablolu Mini-Clik sensörü

MINI-CLIK-NO Kablolu Mini-Clik sensör, normalde açık anahtar

MINI-CLIK-C Kablolu Mini-Clik sensör, kanala montaj

SG-MC
Paslanmaz çelik sensör muhafazasında kablolu Mini-Clik 
sensör

WM-CLIK Kablosuz Mini-Clik sensör, alıcı ve oluk montajı

Kablolu Mini-Clik Sensör 
(montaj kollu)
Yükseklik: 5 cm
Uzunluk: 15 cm
Genişlik: 2,5 cm

Kablolu Mini-Clik Sensör 
(paslanmaz çelik muhafazalı)
Yükseklik: 13,9 cm
Uzunluk: 7,6 cm
Genişlik: 10,1 cm

Kablosuz Mini-Clik Sensör 
(montaj kollu)
Yükseklik: 7,6 cm
Uzunluk: 20 cm
Genişlik: 2,5 cm

Kablosuz Mini-Clik Alıcı 
(duvara montaj kitiyle)
Yükseklik: 10 cm
Uzunluk: 8 cm
Genişlik: 3 cm

Kablosuz Sensör Kılavuzu 
(montaj donanımı ile)
Yükseklik: 7 cm
Uzunluk: 9,5 cm
Genişlik: 3,2 cm

Kablosuz Alıcı Koruması  
(montaj donanımı ile)
Yükseklik: 12,7 cm
Uzunluk: 10,2 cm
Genişlik: 3,2 cm

KULLANICI MONTAJLI OPSIYONLAR

Model Açıklama

SGM
Kablolu modeller için isteğe bağlı oluk 
montajı

WS-GUARD
Düz yüzeyler veya direk montajı için 
saldırılara karşı dayanıklı kablosuz sensör 
koruması (sensörü ayrı olarak sipariş edin)

WR-GUARD
Kaide montajı için vandalizme dayanıklı 
kablosuz alıcı koruması (alıcıyı ayrıca 
sipariş edin)


