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YERLEŞIM YERI VE TICARI SULAMA
Built on Innovation®

SOIL-CLIK™ Nem Sensörü

İstenen nem Sevi ̇yesi ̇ne Ulaşildiğinda Sulamayi Durdur

Soil-Clik ntoprak nemi algılamasını kolaylaştırır. Soil-Clik sondası kanıtlanmış teknolojiyi 
kullanarak kök bölgesindeki nemi ölçer. Sonda, toprağın istenen nem seviyesine ulaştığını 
algıladığında sulamayı durdurarak su israfını önler. 

Soil-Clik iki bileşenden oluşur: Toprak içerisine yerleştirilen nem algılama sondası ve sonda  
ile kontrol ünitesi arasındaki iletişimi sağlayan elektronik modül. Sondanın yerleştirilmesi 
kolaydır - sadece bitki materyali için doğru kök derinliğine gömülür. Kontrol ünitesinden 300 
metre uzağa yerleştirilebilir. Tuşlara basarak yapılan istenen nem seviyesi ayarları sayesinde 
güncel veriler hızlı bir şekilde güncelleni.

Modül AC elektriğe sahip kontrol ünitesine bağlanır ve bir çok üreticinin AC elektrikli  
kontrol üniteleri ile kullanılabilir. Soil-Clik, yeterli nem algılanınca sulamayı durdurmak  
üzere programlanabili. 

Hunter’ın 5 yıllık garanti süresinin altında Soil-Clik kendi başına veya Solar Sync® bileşeni 
olarak çevreye duyarlı çözümü ile efektif bir su tasarrufu sağlar. 

01 Su Tasarrufu: Toprak nemini ölçer ve 
gereksiz sulamayı engeller

02 Kolay: Basit kurulum, basılabilir  
tuşlarla çalıştırma

03 Esnek: Herhangi bir Hunter ya da bir 
çok diger marka AC elektrikli kontrol 
üniteleri ile kullanılabilir 
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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.

Gregory R. Hunter, President of Hunter Industries

SOIL-CLIK™ FEATURES & SPECIFICATIONS

 Özelli̇ kle

• Toprak nem seviyesi ve anlık durumu

•  İstenen nem seviyesine ulaşıldığında sulamayı durdurur 

•  Özel durumlar için tek tuşla atlatma ile toprak nemi 
baypas edilebilir

• Sunucu kontrol ünitesi tarafından sağlanan düşük voltajlı  
 dış mekan kabin

•  Basit kurulum sayesinde sonda kontrol ünitesinden  
300 m kadar uzağa yerleştirilebilir 

• Hunter sensör girişlerine ya da 24 VAX sulama sisteminin  
 ortak kablosunu kesecek şekilde bağlanabilir

•  X-Core®, Pro-C® ve I-Core® ve ACC Clik sensör girişleri  
ile kullanın

• Solar Sync® ile ideal ortaklık

• Garanti süresi: 5 yıl

 Çalıştırma Şartnamesi

• Maks mesafe, kontrol modülünden kontrol ünitesine: 2 m

• Maks mesafe, kontrol modülünden sensör  
 sondasına: 300 m

• Güç girişi: 24 VAC, 100mA maks

• Çıkış: Normalde kapalı kuru kontak kapanma

• Kasa: NEMA 3R, iç/dış mekan

Bileşenler

SOIL-CLIK Modül 
Yükseklik: 11.4 cm 
Genişlik: 8.9 cm 
Derinlik: 3.2 cm 
Güç: 24 VAC, 100mA max 
Kablo Uzunluğu: 80 cm

SOIL-CLIK Sonda 
Çapı: 2.2 cm 
Yükseklik: 8.3 cm 
Sondaya kablo: 300 m max 
1 mm2 Direkt Gömülebilir Kablo 
Kablo Uzunluğu: 80 cm

 
Soil-Clik Sondasının Kurulumu


