Yerleşim Yeri ve Ticari Sulama

Built on Innovation

01 Hızlı: Yağmur tespit edildiğinde
derhal sulama durdurulur
02 Akıllı: Yağmur boyunca sulama
yapılmayarak su tasrrufu sağlanır
03 Kullanışlı: Manuel olarak sulama
durdurulması gereksinimini
ortadan kaldırır

MINI-Clik Yağmur sensörü
®

Yağmur Sırasında Sulamayı Otomatik Olarak Durdurmanın En Basit Yolu
Yağmur sırasında bir peyzaj alanının sulanması, yalnızca bitkilerin ve çimin aşırı sulanmasına
değil su israfına da neden olur. Hunter’ın Mini Clik yağmur sensörü, herhangi bir miktar
yağmur sırasında veya sonrasında sprinklerin çalışmasını önlemenin en basit, en etkili
yolunu sağlar. Tüm otomatik sulama sistemlerine kolayca takılır. Mini-Clik önceden
belirlenmiş miktarda yağmur yağdığını algıladığında planlı sulamayı durdurur. Bu otomatik
işlem yağmur sırasında peyzaj alanının sulanmamasını sağlar. Yağmur dindiğinde Mini-Clik,
kontrol ünitesinin normal sulamaya devam etmesine izin verir. Mini-Clik tüm Hunter kontrol
üniteleriyle uyumludur ve takıldığında sistemin yağmur sırasında sulama yapmamasını sağlar.

Daha Fazla Bilgi. Daha detaylı bilgi için hunterindustries.com.tr sitesini ziyaret edin.

Mini-Clik ÖZELLİKLERİ & ŞARTNAMELERİ
®

		
Özelli̇ kle

Modeller

• Tüm otomatik sulama sistemlerine kolayca monte edilir

MINI-CLIK
8 cm Y x 15 cm U

• Güvenilir çalışma ve gereksiz kapatmaları önlemek için
pislik toleransı vardır
• 3 mm’den 25 mm’ye kadar yağmur yağdığında sistemi
kapatacak şekilde ayarlanabilir
• 0,5 mm2 (20 AWG) kesitli, iki iletkenli, UL onaylı 7.6 metre
kablo içerir
• Mini-Clik® için kullanıcı tarafından takılan metal ızgara
yeri (SGM sipariş edin)
• Garanti süresi: 5 yıl

		
Şartnameleri
• Anahtar: değeri 24 VAC, 5 A

SGM

SG-MC

Opsiyonel oluk montajı

Mini Clik için paslanmaz
çelik sensör
koruyucu kasa

• Kablolama: 0,5 mm2 (20 AWG), UL onaylı, tipik olarak
solenoidli vanalarla kontrol ünitesi arasındaki ortak toprak
hattını keser

KULLANICI MONTAJ OPSİYONLARI
(Kontrol Üni̇tesi̇nden Bağims)

mini-clik®
Modeller

Açıklama

Modeller

Açiklama

MINI-CLIK

Yağmur sensörü

SGM

Opsiyonel oluk montajı

MINI-CLIK-NO

NO = Normal açık anahtarlı yağmur sensörü

SG-MC

Mini Clik için paslanmaz çelik sensör
koruyucu kasa

MINI-CLIK-C

Yalıtım montajlı yağmur sensörü

MINI-CLIK-HV

Yüksek voltaj uygulamaları için yağmur
sensörü (120/240 VAC)Anwendungen

Websitesi hunterindustries.com.tr | Müşteri Desteği +1 760-744-5240 | Teknik Servis +1 760-591-7383

Müşterilerimizin başarılarına katkıda bulunmak bizim en büyük motivasyonumuzdur. Yeniliklere ve mühendisliğe olan tutkumuz
gerçekleştirdiğimiz faaliyetlere dayanır. Umuyoruz ki verdiğimiz istisnai destek sayesinde, önümüzdeki uzun yıllar boyunca
Hunter’ın müşteri ailesinin bir ferdi olmaya devam edeceksiniz.
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