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Czujnikii mierniki
Bezprzewodowy czujnik deszczu+ mrozu z seriiWR2

Bezprzewodowy czujnik
deszczu+ mrozu z serii WR2
Doskonały czasreakcji naopady deszczui niskie temperatury.
Oszczędzajnawet 35%używanej wody
Właściwościi korzyści
• Ulepszonysystemanten zapewnia wysokąniezawodność sygnału,
który jest niepodatny na większośćprzeszkódwystępujących na linii
nadajnik-odbiornik

• Wskaźnikmocy sygnałuczujnika umożliwia jednej osobie
przeprowadzenie konfiguracji, co skracaczasinstalacji

• Wygodne regulowanie i monitorowanie ustawień deszczuoraz
mrozu zapomocą interfejsu sterownika

• Łatwawymiana baterii bezpotrzeby demontowania czujnika
• Wyjątkowo intuicyjny interfejssterownika oparty na ikonach
upraszczaprogramowanie

• Łatwy w obsłudze,samopoziomującywspornik czujnika
przeznaczonydo montażu napłaskich powierzchniach rynien

• Anteny sąukryte w jednostkach, co podnosi estetykę i wytrzymałość
rozwiązania

• Funkcja„szybkiegowyłączenia”przerywa aktywny cykl nawadniania
w trakcie opadów deszczu

Parametry elektryczne
• Zastosowanie:nadaje siędo użytku zesterownikami 24VAC(zobwodem
uruchomieniapompy/elektrozaworemgłównym lub beznich)

• Parametryelektryczne umożliwiają stosowanie zmaksymalnie
sześciomaelektrozaworami 24VAC,7VAplus dodatkowym
elektrozaworemgłównym lub obwodem uruchomieniapompy
nieprzekraczającym 53VA

• Przewódinterfejsu sterownika: dł. 76 cm(30"),średnica#22Ga
(0,64mm), odporny napromieniowanie UVprzewód przedłużający

• Zatwierdzone przezFCCdwukierunkowe szerokopasmowe
nadajniki-odbiorniki radiowe zcertyfikatami FCCClassB

• Odległość transmisji sygnałuwynosząca213,4m (700stóp) w terenie
otwartym.

• Żywotnośćbaterii: przynajmniej cztery lataw normalnych
warunkach eksploatacji

• Ochronnik przepięciowy/ochrona odgromowa 6kV
Certyfikaty
• cULus, FCCPart 15c, ISEDRSS-210,CE.
Aktualne certyfikaty znajdzieszpod adresem:www.rainbird.com/wr2

Właściwościmechaniczne
• Regulowaneustawienia opadu deszczuw zakresieod 3 do 13mm
(1⁄8"-1/2").

• Regulacjaustawienia niskiej temperatury w zakresieod 0,5°Cdo 5°C
(33°F-41°F).

• Do wyboru trzy tryby zraszania:zaprogramowany,zawieszenie
zraszaniana72godziny, pominięcie czujnika na72godziny
Uwaga:wmodeluWR2-48trybzawieszenianawadniania na 72godziny jestzastąpiony
trybem aktywnegowstrzymanianawadniania na 48godzin.

• Funkcja„szybkiego wyłączenia”zawieszaaktywny cykl zraszania
w ciąguokoło dwóchminut

• Jednostkizwysokiej klasyodpornego na promieniowanie UVpolimeru
sąniepodatne naszkodliweoddziaływaniewarunków pogodowych

Modele
• Ameryka Północna (916MHz)
- WR2-RFC:Połączenieczujnika deszczui czujnika mrozu
- WR2-48:Połączenieczujnika deszczui czujnika mrozu z trybem
wstrzymania na48godzin

• Międzynarodowe (868MHz)
- WR2-RFC-868:Połączenieczujnika deszczui czujnika mrozu

Zaprogramuj w ciągu
kilku sekund

Określnajlepsze
miejscedla czujnika

Z łatwościązainstaluj
czujnik za pomocą

wspornika

Etap 1 Etap 2 Etap 3

Solidnewbudowane
anteny zapewniające
wyjątkową estetykę

Solidny
samopoziomujący
wspornikutrzymuje
ustawienieczujnika
deszczu

Bezprzewodowy czujnik z seriiWR2
Czujniki deszczu/mrozu


