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Czujnik: deszczu,mrozu

KLUCZOWE KORZYŚCI
• Funkcja Quick Response natychmiast wyłącza nawadnianie, gdy zacznie

padać deszcz lub temperatura spadnie poniżej 3°C
• Konstrukcja niewymagająca konserwacji, ze zintegrowaną baterią

w przypadku modeli bezprzewodowych
• Regulowane pierścienie odpowietrzające umożliwiają ustawienie krótszego

lub dłuższego czasu resetowania
• Obudowawykonanazwytrzymałego poliwęglanu,metalowe ramięwysięgnika
• Do modeli bezprzewodowych dołączono uchwyt do montażu na rynnie oraz

uchwyt ścienny
• Zgodny z większością normalnie otwartych i normalnie zamkniętych

sterowników nawadniania

DANE UŻYTKOWE
• Funkcja Quick Response:

- Czas potrzebny do wyłączenia systemu nawadniania: około 2–5 minut przy
funkcji Quick Response

- Czas potrzebny do zresetowania funkcji Quick Response: około 4 godzin
przy słonecznej pogodzie

- Czas potrzeby do zresetowania przy pełnym zamoczeniu czujnika:
około 3 dni przy słonecznej pogodzie

• Obciążenie styku we wszystkich modelach (24 V AC): 3 A
• Do modeli przewodowych dołączono dwużyłowy przewód o długości

7 m i przekroju 0,5 mm2 w osłonie, z certyfikatem UL
• Częstot liwość modelu bezprzewodowego: 433 MHz
• Model bezprzewodowy może pracować w odległości do 240 metrów między

czujnikiem a odbiornikiem
• Z jednego czujnika bezprzewodowego można obsługiwać wiele odbiorników
• Certyfikaty: UL, cUL, FCC, CE, RCM
• Okres gwarancji: 5 lat

RAIN-CLIK™

RAIN-CLIK/ RFC
(z ramieniem montażowym)
Wysokość: 6 cm
Długość: 18 cm

WR-CLIK/ WRF-CLIK
(z ramieniem montażowym)
Wysokość: 7,6 cm
Długość: 20 cm

Odbiornik
bezprzewodowy
(z akcesoriami montażowymi)
Wysokość: 8,3 cm
Długość: 10 cm

SGM
Wysokość: 1,2 cm
Długość: 7,6 cm

RAIN-CLIK

Model Opis

RAIN CLIK Przewodowy czujnik Rain-Clik

RFC Przewodowy czujnik Rain/ Freeze-Clik

WR CLIK Bezprzewodowy czujnik Rain-Clik z odbiornikiem

WRF CLIK Bezprzewodowy czujnik Rain/ Freeze-Clik z odbiornikiem

SGM Opcjonalny uchwyt do mocowania na rynnie
(dołączony do modeli WR-CLIK i WRF-CLIK)

WS-GUARD Odpornanaakty wandalizmu osłonaczujnikamocowanado płaskich
powierzchni lub nasłupach (czujnik należy zamawiaćoddzielnie)

WR GUARD Odporna na akty wandalizmu osłona odbiornika mocowana do
postumentów (odbiornik należy zamawiać oddzielnie)

Osłona czujnika
bezprzewodowego
(z akcesoriami montażowymi)
Wysokość: 7 cm
Długość: 9,5 cm
Głębokość: 3,2 cm

Osłona odbiornika
bezprzewodowego
(z akcesoriami montażowymi)
Wysokość: 12,7 cm
Długość: 9,5 cm
Głębokość: 3,2 cm

Smart WaterMark
Sprawdzone i niezawodne narzędzie do oszczędzania wody

Aby zapobiecmarnowaniu wody, wbudowana technologia Quick Response™

natychmiast wyłącza nawadnianie, gdy tylko zaczniepadać deszcz.


