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Sensor: chuva, gelo

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
• Desligamento instantâneo do Quick Response com chuva e com gelo a 3 °C
• Projeto sem manutenção e com bateria integrada para modelos sem fio
• O anel de ventilação ajustável permite períodos de redefinição mais curtos ou 

mais lentos
• Invólucro de policarbonato e braço de extensão de metal
• Inclui suporte de calha e suporte para parede nos modelos sem fio
• Compatível com a maioria dos controladores de irrigação normalmente 

aberta ou normalmente fechada 

ESPECIFICAÇÕES DE OPERAÇÃO
• Quick Response:

 - Hora para desligar o sistema de irrigação: aproximadamente 2 a 5 minutos  
para o Quick Response

 - Hora para redefinir o Quick Response: aproximadamente 4 horas  
sob condições de clima seco e ensolarado

 - Hora para redefinir quando totalmente molhado: aproximadamente  
3 dias sob condições de clima seco e ensolarado

• Potência de comutação de todos os modelos (24 VAC): 3 A
• Os modelos com fio incluem 7 m de fio de 0,5 mm2 revestido,  

de dois condutores e aprovado pela UL
• Frequência de operação do modelo sem fio: 433 MHz
• A faixa de operação do modelo sem fio é de uma linha de visão de 243 m do 

sensor ao receptor
• É possível operar vários receptores sem fio de um único sensor sem fio
• Aprovações: UL, cUL, FCC, CE, RCM
• Período de garantia: 5 anos 

RAIN-CLIK™ 

RAIN-CLIK/RFC
(com braço de montagem) 
Altura: 6 cm
Profundidade: 18 cm

WR-CLIK/WRF-CLIK
(com braço de montagem) 
Altura: 7,6 cm
Profundidade: 20 cm 

Receptor sem fio 
(com ferramentas de mon-
tagem) Altura: 8,3 cm
Profundidade: 10 cm 

SGM
Altura: 1,2 cm
Profundidade: 7,6 cm

RAIN-CLIK

Modelo Descrição

RAIN-CLIK Sensor Rain-Clik com fio

RFC Sensor de chuva e congelamento com fio

WR-CLIK Sensor e receptor Rain-Clik sem fio

WRF-CLIK Sensor e receptor de chuva e congelamento sem fio

SGM
Montagem de calha opcional  
(incluído com o WR-CLIK e o WRF-CLIK)

WS-GUARD
Proteção para sensor sem fio resistente contra 
vandalismo para superfícies planas ou montagem em 
poste (compre o sensor em separado)

WR-GUARD
Proteção para receptor sem fio resistente contra 
vandalismo para montagem em poste (compre o 
receptor em separado)

Proteção para sensor 
sem fio
(com ferramentas de 
montagem) 
Altura: 7 cm
Comprimento: 9,5 cm
Profundidade: 3,2 cm

Proteção para receptor 
sem fio
(com ferramentas de mon-
tagem) 
Altura: 12,7 cm
Profundidade: 9,5 cm
Profundidade: 3,2 cm

Smart WaterMark
Reconhecido como uma ferramenta de consumo responsável 
de água

Para impedir o desperdício de água, a tecnologia integrada Quick Re-
sponse™ desliga imediatamente a irrigação assim que a chuva começa. 
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