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- ów zamyka zawory w 
podczas opadów deszczu. regulatorowi czasowe

nastawionym harmonogramem, podczas gdy zawor Gdy tylko czujnik wyschnie  obieg 
zostanie ponownie ,

Czujnik Mini- do ok. 8 metrowego 

Model Mini-Clik modelu poza brakiem 
w

wykorzystanie do tego celu rury PCV.

Model Mini-Clik-
automatycznymi systemami nawa ch:
elektryczny regulator czasowy, (np. Intermatic), ;

Standardowy model :
- wystawiony na opady 

deszczu, z dala jednak od spryskiwaczy. erowana do góry (patrz rysunek). 

Model MiniClik C 

Model Mini- :

puszki elektrycznej (stosowanej w instalacjach 
)

punktowych)
sposób, aby inne elementy nie 

bez 

Pomocne wskazówki
A. Podczas wyboru lokalizacji czu

, co zminimalizuje ryzyko przerwania 
przewodu. 

B. Najlepsze miejsce na zamontowanie czujnika nie zawsze 
m. 

deszczu jednak przeprowadzane przez niego pomiary nie 

C. ” w 
-Clik 
jego 

zamontowania 
zamontowanie czujnika Mini-

Natomiast zamonto , zazwyczaj 
zacienionej stronie
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Po zamontowaniu czujnika
zajdzie potrzeb

minimalny przekrój przewodu. 

8-15 m 15-30 m
Przekrój przewodu: 20 AWG 18 AWG 16 AWG

model Mini-
-

zone przez wykwalifikowanego elektryka. 

Model Mini-

Model Mini-Clik- stalowany przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie 
-250V 

Czujnik Mini-

ustawienie

1. -Clik przez te same 

2.
C (Patrz rysunek 1).

3.

Czujnik Mini- sterownika 
ICC.

1. Wyj styków SEN.
2.

3. SEN drugi natomiast do 
innego styku SEN (Patrz rysunek 1).

Rysunek 1 

 
 

 

Rysunek 2 
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czanie do innych sterowników 

innych sterowników. 

dystrybutorem

A. znie dla (Patrz 
rysunek 3). Z dwóch przewodów poprowadzonych od czujnika Mini-Clik 
do sterownika przewód wspólny zaworów. 

do wspólnego styku na sterowniku,

styku C sterownika. 

B. Zawory elektromagnetyczne 24V z 

wspólny prowadz

do wspólnego styku w sterowniku.
Uwaga: Obwód pompy musi b

110V. 

C. Czujnik Mini-Clik-HV (Patrz rysunki 5 i 6)
dwóch przewodów, trzeci przewód 

nal

nika 
Czyjnik Mini-Clik przerywa obwód.

Mini-Clik. 

charakterystycz

czujnika „na mokro”. 

Rysunek 3 

Rysunek 4 

Rysunek 5 

Rysunek 6 

Zawory 

Zawory 

220V do pompy

Przewód wspólny do 
wszystkich zaworów 

 

 Pompa 
lub MV

Otwarty 

Przewód 
wspólny do 
wszystkich 
zaworów

Do pompy

Zawory 
110V

Sterownik

Sterowane 
110V

Przewód 
110V

Sterownik

Sterowane 
                  

Otwarty 

Cewka
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REGULACJA I U

Czujnik Mini-

czujnik uruchomi czujnik w 

spryskiwaczy. 
otwory wentylacyjne. Spowoduje to wolniejsze  wysychanie dysku. Ta metoda 

CIE CZUJNIKA

aktywn
zbyt intensywnych opadów

na dwa sposoby: pierwszym sposobem jest zainstalowanie 

przestawienie pokrywy czujnika w taki sposób, aby przet

KONSERWACJA

Wykrywanie i usuwanie usterek.

:

A.
B.

C.

A.
czujnika”)

B. – A

potrzeba. 
C.

czujnika jest znacznie mniejsza. 


