RAIN-CLIK™

Sensör: Yağmur, Don

Su israfını önlemek için, yerleşik Quick Response™ teknolojisi yağmur
yağmaya başlar başlamaz sulamayı anında kapatır.

KILIT AVANTAJLAR
• Anında Hızlı Tepkili yağmur kapatma ve 3°C'de don kapatma özelliği
• Kablosuz modeller için entegre batarya ile bakım gerektirmeyen tasarım
• Ayarlanabilir havalandırma halkası daha kısa ve daha uzun sıfırlama
süresi sağlar
• Dayanıklı polikarbonat gövde ve metal uzatma kolu
• Oluklu dirsek ve kablosuz modeller ile duvara montaj içerir
• Normalde açık ve normalde kapalı pek çok sulama kontrol üniteleri ile uyumlu

ÇALIŞMA TEKNIK ÖZELLIKLERI

SENSÖRLER

• Hızlı Tepki:
- Sulama sistemini kapatma zamanı: Hızlı Tepki için yaklaşık 2 ila 5 dakika
- Hızlı Tepki sıfırlama süresi: kuru ve güneşli koşullar altında yaklaşık 4 saat
- Tamamen ıslak olduğunda sıfırlama süresi: kuru ve güneşli koşullar altında
yaklaşık 3 gün
• Tüm modeller akım değeri (24 VAC): 3 A
• Kablolu modeller 7 m uzunluğunda 0,5 mm2 kılıflı, çift iletken, UL-onaylı
kablo içerir
• Kablosuz model çalışma frekansı: 433 MHz
• Kablosuz model sensörden alıcıya 243 m görüş mesafesidir
• Tek bir kablosuz sensörden birden fazla kablosuz alıcı çalıştırılabilir
• Onaylar: UL, cUL, FCC, CE, RCM
• Garanti süresi: 5 yıl

RAIN-CLIK/RFC

(montaj koluyla)Yükseklik:
6 cm
Uzunluk: 18 cm

WR-CLIK/WRF-CLIK

(montaj koluyla) Yükseklik:
7,6 cm
Uzunluk: 20 cm

SGM

Yükseklik: 1,2 cm
Uzunluk: 7,6 cm

Kablosuz Alıcı

(montaj donanımıyla)
Yükseklik: 8,3 cm
Uzunluk: 10 cm

RAIN-CLIK
Model

Açıklama

RAIN-CLIK

Kablolu Rain-Clik sensörü

RFC

Kablolu Rain/Freeze-Clik sensörü

WR-CLIK

Kablosuz Rain-Click sensörü ve alıcısı

WRF-CLIK

Kablosuz Rain/Freeze-Clik sensörü ve alıcı

SGM

İsteğe bağlı oluk montajı
(WR-CLIK ve WRF-CLIK ile birlikte verilir)

WS-GUARD

Düz yüzeyler veya direk montajı için vandal etkilere
dayanıklı kablosuz sensör koruması (sensör ayrı
olarak sipariş edilmelidir)

WR-GUARD

Ayaklı montaj için vandal etkilere dayanıklı kablosuz
alıcı koruması (alıcıyı ayrı olarak sipariş edilmelidir)

Kablosuz Sensör
Koruması

(montaj donanımıyla)
Yükseklik: 7 cm
Uzunluk: 9,5 cm
Derinlik: 3,2 cm

Kablosuz Alıcı Koruması
(montaj donanımıyla)
Yükseklik: 12,7
Uzunluk: 9,5 cm
Derinlik: 3,2 cm

Smart WaterMark

Çevreye karşı sorumlu su tasarruf aracı olarak kabul edilir
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