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Smart WaterMark
Považuje sa za spoľahlivý nástroj 
na úsporu vody

Konektory  
na káble

Kompatibilita:

Senzor: Dážď, mráz

KĽÚČOVÉ VÝHODY
• Technológia rýchlej odozvy s okamžitým vypnutím za dažďa
• Model s rozpoznávaním mrazu odstaví systém pri teplote 3 °C
• Súprava bezdrôtového senzora zjednodušuje inštaláciu
• Bezúdržbová konštrukcia s integrovanou batériou pre bezdrôtové modely
• Nastaviteľný vetrací prstenec umožňuje skrátiť alebo predĺžiť rýchlosť 

deaktivácie
• K bezdrôtovým modelom je priložený adaptér na uchytenie na odkvap a stenu
• Kompatibilné s väčšinou zavlažovacích jednotiek (v normálnom stave rozopnuté 

alebo zopnuté)

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE
• Technológia rýchlej odozvy:

 - Deaktivácia zavlažovacieho systému: približne po 2 až 5 minútach
 - Deaktivácia funkcie Quick Response: približne 4 dni za suchého a 
slnečného počasia

 - Deaktivácia pri úplnom zmáčaní: približne 3 dni za suchého a slnečného 
počasia

• Spínací prúd u všetkých modelov (24 V str.): 3 A
• K modelom s pevným pripojením je priložených 7 m kábla s prierezom 0,5 mm2, 

ktorý vyhovuje klasifikácii UL
• Prevádzková frekvencia bezdrôtového modelu: 433 MHz
• Dosah bezdrôtového modelu: 243 m od senzora k prijímaču (priama viditeľnosť)
• Údaje z jedného bezdrôtového senzora možno posielať do viacerých 

bezdrôtových prijímačov
• Certifikáty: UL, cUL, FCC, CE, RCM
• Záručná doba: 5 rokov

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO
• Voliteľná konzola na uchytenie na odkvap pre modely s pevným pripojením 

(súčasť súpravy WR-CLIK a WRF-CLIK)
• Kryt bezdrôtového senzora odolný voči vandalom na ploché povrchy alebo na 

montáž na stožiar (senzor objednajte samostatne)
• Kryt bezdrôtového prijímača odolný voči vandalom na montáž na podstavec 

(senzor objednajte samostatne)

RAIN-CLIK™ 

Senzor Rain-Clik s 
pevným pripojením
(s montážnou konzolou)
Výška: 6 cm
Dĺžka: 18 cm
Šírka: 2,5 cm

Bezdrôtový senzor 
Rain-Clik
(s montážnou konzolou) 
Výška: 7,6 cm
Dĺžka: 20 cm
Šírka: 2,5 cm

Bezdrôtový prijímač 
(s doplnkami na montáž na 
stenu)Výška: 8 cm
Dĺžka: 10 cm
Šírka: 3 cm

SGM
Výška: 1,2 cm
Dĺžka: 7,6 cm
Šírka: 1,2 cm

RAIN-CLIK

Model Popis

RAIN-CLIK Senzor Rain-Clik s pevným pripojením

RAIN-CLIK-NO
Senzor Rain-Clik s pevným pripojením, spínač v normálnom 
stave rozopnutý

RFC Senzor Rain-Clik/Freeze-Clik s pevným pripojením

WR-CLIK
Bezdrôtový senzor Mini-Clik s prijímačom a konzolou na 
uchytenie na odkvap

WRF-CLIK
Bezdrôtový senzor Rain/Freeze-Clik s prijímačom a konzolou na 
uchytenie na odkvap

Kryt bezdrôtového 
senzora
(s montážnou konzolou) 
Výška: 7 cm
Dĺžka: 9,5 cm
Šírka: 3,2 cm

Kryt bezdrôtového 
prijímača
(s montážnou konzolou) 
Výška: 12,7 cm
Dĺžka: 10,2 cm
Šírka: 3,2 cm

Aby sa predišlo plytvaniu vodou, integrovaná technológia Quick Response™ 
okamžite zastaví zavlažovanie, keď začne pršať. 

Obsah:
Rain-Clik™

Krížové odkazy:
Rain-Clik®
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