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 Navštívte hunterindustries.com ZAVLAŽOVANIE REZIDENČNÝCH A KOMERČNÝCH PLÔCH | Založené na inovácii®

PARAMETRE
• Jednoduchá inštalácia do akéhokoľvek automatického zavlažovacieho systému
• Odolnosť proti nečistotám umožňuje spoľahlivú prevádzku bez výpadkov
• Zrážková výška nastaviteľná od 3 mm do 25 mm
• Súčasťou senzora je 7,6 m dvojžilového tieneného kábla s prierezom 0,5 mm2  

s klasifikáciou UL
• Voliteľne kovová konzola na uchytenie na odkvap pre Mini-Clik® (obj. č. SGM, 

obsahuje Mini-Clik)
• Záručná doba: 5 rokov

ŠPECIFIKÁCIE
• Spínanie: 24 V str., 5 A
• Zapojenie: Kábel s prierezom 0,5 mm2 s klasifikáciou UL, zvyčajne prerušuje 

spoločný zemniaci vodič medzi ventilmi ovládanými cievkou a riadiacou jednotkou

Senzor: DážďMINI-CLIK® 

MINI-CLIK®

Model Popis

MINI-CLIK Dažďový senzor

MINI-CLIK-NO Dažďový senzor so spínačom v norm. stave otvorenom

MINI-CLIK-C Dažďový senzor s uchytením na rúrku

MINI-CLIK-HV Dažďový senzor pre použitie s vys. nap. (120/230 V str.)

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO (je nutné špeci� kovať samostatne)

Model Popis

SGM Voliteľná konzola na uchytenie na odkvap

SG-MC Ochranný kryt z nehrdz. ocele pre senzor Mini-Clik

Senzor: Mráz

PARAMETRE
• Jednoduchá inštalácia bez nutnosti nastavenia
• Vypnutie systému pri poklese teploty vzduchu pod 3 °C
• Možnosť súčasného používania s inými senzormi a zvýšenie celkovej efektivity 

zavlažovacieho systému
• Záručná doba: 5 rokov

ŠPECIFIKÁCIE
• Spínanie: 24 V str., 5 A
• Zapojenie: Zvyčajne prerušenie spoločného zemniaceho vodiča medzi 

elektromagnetickými ventilmi a riadiacou jednotkou 
• UL

* Senzor nie je určený na použitie v poľnohospodárstve

FREEZE-CLIK® 

FREEZE-CLIK®

Model Popis

FREEZE-CLIK
Senzor mrazu preruší zavlažovanie, ak teplota 
poklesne pod 3° C

FREEZE-CLIK REV
Senzor mrazu povolí zavlažovanie, ak teplota 
poklesne pod 3° C

MINI-CLIK
Výška: 5 cm
Dĺžka: 15 cm

SG-MC 
Ochranný kryt z nehrdza-
vejúcej ocele pre senzor 
Mini-Clik. 
Obsahuje Mini-Clik.

SGM
Voliteľná konzola na uchy-
tenie na odkvap

FREEZE-CLIK
Výška: 5 cm
Dĺžka: 11 cm

SOLAR SYNC®  SOIL-CLIK®  RAIN-CLIK®   MINI-CLIK®  FREEZE-CLIK®   MWS  WIND-CLIK®  FLOW-CLIK®  FLOW-SYNC®

Krížové odkazy:
Mini-Clik®

Freeze-Clik®


