RAIN-CLIK™

Érzékelő: eső, fagy

A vízpazarlás elkerülése érdekében a Quick Response™ megoldással azonnal
leállítja az öntözést, amint elkezd esni az eső.

LEGFŐBB ELŐNYÖK
•
•
•
•
•

Azonnal leállítja az öntözést esőnél és fagyveszélynél, 3 °C-alatt
Karbantartást nem igényel, a vezeték nélküli változat beépített elemmel.
Beállíthatja a kiszáradási időt, ezzel az öntözés újraindítását
Erős polikarbonát ház és fém tartókonzol
Ereszcsatornára és falra szerelhető tartóval szállítjuk a vezeték nélküli
típusokat
• Kompatibilis a legtöbb alaphelyzetben nyitott vagy zárt áramkörű
öntözésvezérlővel

MŰKÖDÉSI ADATAI

ÉRZÉKELŐK

• Quick Response (gyors reagálás):
- Az öntözőrendszer leállításhoz szükséges idő a Quick Response™
kapcsolóval 2–5 perc
- A leállítás utáni újraindítás, a Quick Response™ visszaállításához: kb. 4 óra,
száraz, napos időben
- Ha teljesen vizes, akkor az újraindításhoz szükséges idő: kb. 3 nap, száraz,
napos időben
• A kapcsolható értékek: 24 V ~ , 3 A
• A vezetékes típust 7 m hosszú, 0,5 mm2 keresztmetszetű, kéteres szigetelt,
UL minősítésű vezetékkel szállítjuk
• A vezeték nélküli típus működési frekvenciája: 433 MHz
• A vezeték nélküli típusnál a vevő és az érzékelő közötti távolság legfeljebb
243 m lehet
• Akár több vezeték nélküli vevő is működtethető egyetlen vezeték nélküli
érzékelővel
• Minősítések: UL, cUL, FCC, CE, RCM
• Garanciális idő: a gyártástól számított 5 év

RAIN-CLIK/RFC

SGM

(tartó konzollal)
6 cm magas
18 cm hosszú

1,2 cm magas,
7,6 cm hosszú

WR-CLIK/WRF-CLIK

Vezeték nélküli
vevőegység

(tartó konzollal)
7,6 cm magas
20 cm hosszú

(felszereléshez szükséges
elemekkel) magassága:
8,3 cm
10 cm széles

RAIN-CLIK
Modell

Leírás

RAIN-CLIK

Vezetékes Rain-Clik esőérzékelő

RFC

Vezetékes eső- és fagyérzékelő

WR-CLIK

Vezeték nélküli Rain-Clik esőérzékelő és vevő

WRF-CLIK

Vezeték nélküli eső- és fagyérzékelő

SGM

Esőcsatornára szereléshez szükséges kengyel
(a WR-CLIK és a WRF-CLIK tartalmazza)

WS-GUARD

Rongálásbiztos védőburkolat vezeték nélküli
érzékelő vevőegységhez lapos felületre vagy
oszlopra szereléskor (az érzékelőt külön kell
megrendelni)

WR-GUARD

Rongálásbiztos védőburkolat vezeték nélküli
érzékelő vevőegységhez lábazatra szereléskor
(a vevőt külön kell megrendelni)

Vezeték nélküli
érzékelő védő

(szereléshez szükséges
elemekkel)
Magassága: 7 cm
Hossz: 9,5 cm
Mélység: 3,2 cm

Vezeték nélküli
vevőegység védő

(szereléshez szükséges
elemekkel)
Magassága: 12,7 cm
Hossz: 9,5 cm
Mélység: 3,2 cm

Smart WaterMark minősített
Elismerten víztakarékos eszköz
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Látogasson el a hunterindustries.com weboldalra!

