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Güvenebileceğiniz ilk kablosuz yağmur sensörü. 
 

� Uğraş gerektirmeyen kablosuz montaj 
Kolayca yeni veya eski sisteminize ekleyebilirsiniz. 

Sensörü herhangi bir sisteme monte etmek sadece birkaç dakikanızı alır. 

Kontrol ünitesinden sensöre kablo çekmeye son. 

Tüm standart sulama kontrol ünitelerine kolayca monte edilebilir. 
 

� Hunter’ın eşsiz Quick Response fonksiyonu  
Quick Response sisteminizi yağmur yağmaya başlar başlamaz kapatır. 

Diğer sensörlerde bulunan, yağmur yağmaya başladıktan çok sonra 

sulamayı kapatma problemini ortadan kaldırır. 

Kullanıcıların, sensör çalışmıyor, şeklindeki şikayetlerini ve bakım 

isteklerini azaltır. 
 

� Bakım gerektirmeyen patentli sensör mekanizması 
Bakım gerektirmez, 12 yıl ömre sahip pil. 

Merdiven çıkıp pil değiştirmeye son. 

Nem çeken diskleri kalibre etmeye veya ayarlamaya gerek yoktur. 

Müşterilerin geri aramalarına son. Kurun ve unutun. 

 

 

 

““““Kablolu sensörlerle, sensörden kontrol ünitesine kablolamayla uğraşmak Kablolu sensörlerle, sensörden kontrol ünitesine kablolamayla uğraşmak Kablolu sensörlerle, sensörden kontrol ünitesine kablolamayla uğraşmak Kablolu sensörlerle, sensörden kontrol ünitesine kablolamayla uğraşmak 

zorundayım. Özellikle zorundayım. Özellikle zorundayım. Özellikle zorundayım. Özellikle karışık bölgelerde kabloları sakkarışık bölgelerde kabloları sakkarışık bölgelerde kabloları sakkarışık bölgelerde kabloları saklamak zaman alıyor. Bana lamak zaman alıyor. Bana lamak zaman alıyor. Bana lamak zaman alıyor. Bana 

kolay monte edilen ve çalıştırılan bir sensör lazım.kolay monte edilen ve çalıştırılan bir sensör lazım.kolay monte edilen ve çalıştırılan bir sensör lazım.kolay monte edilen ve çalıştırılan bir sensör lazım.    
 

 ÇÖZÜMÜ ÇÖZÜMÜ ÇÖZÜMÜ ÇÖZÜMÜ: WRC, kolay monte edilebilmek için tasarlandı. 

Kablosuz teknolojisi sayesinde, WRC’yi eski veya yeni sisteminize takmak 

sadece birkaç dakika sürüyor. Eskisi gibi kablolamayla uğraşmanıza gerek 

kalmadı. Ayrıca WRC, kalibrasyona veya ayarlamaya gerek duymuyor. Kurun ve 

unutun. 
    

““““Bugün piyasadaki yağmur sensörlerinin sistemi kapatabilmek için üzerinde bir Bugün piyasadaki yağmur sensörlerinin sistemi kapatabilmek için üzerinde bir Bugün piyasadaki yağmur sensörlerinin sistemi kapatabilmek için üzerinde bir Bugün piyasadaki yağmur sensörlerinin sistemi kapatabilmek için üzerinde bir 

miktar su toplanması gerekiyor. Ev sahiplerimiktar su toplanması gerekiyor. Ev sahiplerimiktar su toplanması gerekiyor. Ev sahiplerimiktar su toplanması gerekiyor. Ev sahipleri,,,, sensörün çalışmadığını sensörün çalışmadığını sensörün çalışmadığını sensörün çalışmadığını sanıp beni  sanıp beni  sanıp beni  sanıp beni 

devamlı arıyorlar. Bu telefonları önlemem için ne yapmam lazım?devamlı arıyorlar. Bu telefonları önlemem için ne yapmam lazım?devamlı arıyorlar. Bu telefonları önlemem için ne yapmam lazım?devamlı arıyorlar. Bu telefonları önlemem için ne yapmam lazım?    
 

 ÇÖZÜMÜ ÇÖZÜMÜ ÇÖZÜMÜ ÇÖZÜMÜ: WRC, Hunter’ın eşsiz Quick Response özelliği ile 

tasarlandı. Yağmur yağmaya başladıktan birkaç dakika sonra WRC, sistemi 

otomatik olarak kapatır. Diğer yağmur sensörlerinde bulunmayan bir özellik. 
 

 

 
DAHA İYİ SATIŞ İÇİN İPUÇLARIDAHA İYİ SATIŞ İÇİN İPUÇLARIDAHA İYİ SATIŞ İÇİN İPUÇLARIDAHA İYİ SATIŞ İÇİN İPUÇLARI    

KablosuzKablosuzKablosuzKablosuz Rain Rain Rain Rain----ClikClikClikClik        

 

Bağlantı OpsiyonlarıBağlantı OpsiyonlarıBağlantı OpsiyonlarıBağlantı Opsiyonları    

 
Duvar Bağlantısı/Kablo-boru Bağlantısı 

 
Su yolu Klipsi 

 
Uzatma Kolu 



Ürün Açıklaması 

Rakip Kıyaslamaları  
 

 

 

 

 

 

 

ÖzelliklerÖzelliklerÖzelliklerÖzellikler    HunterHunterHunterHunter    

WRCWRCWRCWRC    

    

Firma RFirma RFirma RFirma R    

    

Firma IFirma IFirma IFirma I        

    

Firma OFirma OFirma OFirma O    

    

Firma TFirma TFirma TFirma T    

Radyo Radyo Radyo Radyo 

MenziliMenziliMenziliMenzili    

• 91,44 metre    • 152,40 metre • 91,44 metre     • 60,96 metre • 91,44 metre 

Pil TipiPil TipiPil TipiPil Tipi    • Bakım 

gerektirmeyen 

lithium pil  

• (2) CR2032 3V cell • (2) CR2032 3V cell • (2) CR2032 3V cell • (2) CR2032 3V cell 

Pil ÖmrüPil ÖmrüPil ÖmrüPil Ömrü    • 12 12 12 12 yılyılyılyıl    • 3 yıl • 5 yıl • 2 yıl • 5 yıl 

Bağlantı Bağlantı Bağlantı Bağlantı 

AlternatifleriAlternatifleriAlternatifleriAlternatifleri    

• Su yolu /Duvar/ 

Kablo-boru 

Bağlantısı (uzatma 

kolu dahil) 

• Duvar Bağlantısı • Su yolu /Duvar 

Bağlantısı 

• Su yolu /Duvar 

Bağlantısı 

• Su yolu /Duvar 

Bağlantısı 

Bypass Bypass Bypass Bypass 

AnahtarıAnahtarıAnahtarıAnahtarı    

• Evet • Evet • Evet • Evet • Evet 

Düşük Pil Düşük Pil Düşük Pil Düşük Pil 

UyarısıUyarısıUyarısıUyarısı    

• Hayır • Evet • Evet • Evet • Evet 

Quick Quick Quick Quick 

ResponseResponseResponseResponse    

• EvetEvetEvetEvet        (yağmur 

yağmaya başlar 

başlamaz sistemi 

kapatır.)    

• Hayır (1/8” den 1”e 

kadar ayarlanabilir)  

• Hayır (1/8” den 1”e 

kadar ayarlanabilir.) 

• Hayır (1/8” den 1”e 

kadar ayarlanabilir.) 

• Hayır (ayarlanabilir)  

Sinyal Kuvvet Sinyal Kuvvet Sinyal Kuvvet Sinyal Kuvvet 

GöstergesiGöstergesiGöstergesiGöstergesi    

• Hayır • Hayır • Evet • Hayır • Evet 

SensöSensöSensöSensör r r r 

DurumuDurumuDurumuDurumu LED LED LED LED    

• Evet • Evet • Evet • Evet • Evet 

Freeze Freeze Freeze Freeze 

SensöSensöSensöSensör r r r 

OpsiyonuOpsiyonuOpsiyonuOpsiyonu    

• WRFC Kablosuz 

Yağmur/Donma 

Sensörü 

• Kablosuz Yağmur/ 

Donma Sensörü  

• Kablosuz Yağmur/ 

Donma Sensörü 

• Kablosuz Yağmur/ 

Donma Sensörü 

• Kablosuz Yağmur/ 

Donma Sensörü 

DışDışDışDış----mekanmekanmekanmekan    • Alıcı Kapağı • Kapak yok • Alıcı Kapağı (anteni 

aşağı doğru 

sarkıtarak menzili 

düşürüyor) 

• Kapak yok • Alıcı Kapağı 

GarantiGarantiGarantiGaranti    • 5 yıl • 3 yıl • 3 yıl • 2 yıl • 2 yıl 

DiğerDiğerDiğerDiğer     

 

 

  • Güneş enerjili 

sürümü bulunmakta 

• Opsiyonel Kablo-

boru bağlantısı 

bulunmakta 

         

 

• Kablolama: normalde kapalı veya açık 

konumda 

• Alıcı gücü:  22-28 VAC  

• Alıcı, bypass anahtarına sahip (ekstra bir 

anahtara gerek duymaz). 

• Standart tüm sulama kontrol üniteleriyle 

çalışır. 

• UL sertifikalı ve FCC/DOC, CUL, CSA, CE 

onaylıdır. 

• UV koruyuculu malzeme ile üretilmiştir. 

ÜRÜN AÇIKLAMASI 

Örnek: WRC 

MODEL 
WRC WIRELESS  
           RAIN-CLIK 

OPSİYONLAR 
INT = Avrupa/Avustralya ve diğer 
pazarlar için (433 mHz frekansı) 

WRFC = WIRELESS RAIN/FREEZE-CLIK 

Not: Hunter kontrol ünitesine takılmayacak sensörlere Bypass Anahtarı 
eklemek için  BPSW kodunu iletiniz. Tüm Hunter kontrol ünitelerinde 
Bypass Anahtarı standarttır. 


