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SERIA WR2 
Bezprzewodowy czujnik deszczu/mrozu 

 n  Zaprojektowany dla domowych  
i komercyjnych systemów nawadnia-
nia zasilanych napięciem zmiennym 

 n  Inteligentne urządzenie wyłączające 
nawadnianie. Program WR2 może 
zawiesić nawadnianie gdy wielkość 
opadów deszczu przekracza określoną 
wartość. Podobnie, bezprzewodowy 
czujnik deszczu/mrozu może zawiesić 
nawadnianie gdy system osiągnie 
zaprogramowaną temperaturę

 n  Dioda na spodzie czujnika wskazując 
siłę sygnału umożliwia instalację jed-
nej osobie bez dodatkowej pomocy

CECHY

  - Redukuje zużycie wody i przedłuża 
żywotność systemu nawadniania 
poprzez detekcję ustawionego progu 
opadu i progu niskiej temperatury.

  - Funkcja natychmiastowego odcięcia 
nawadniania w momencie rozpoczę-
cia opadu sprawia, że czujnik reaguje 
szybciej niż jego konwencjonalny 
przewodowy odpowiednik. 

  - Wygodna kon'guracja i odczyt wpro-
wadzonych ustawień czułości na 
opady i progu temperatury

  - Duży i czytelny wyświetlacz interfejsu 
z dedykowanymi ikonami znacznie 
upraszcza proces programowania.

  - Rozbudowana antena zapewnia 
doskonałą siłę sygnału wpływając 
korzystnie na zasięg nawet pomimo 
w ystępowania przeszkód tere-
nowych.

  - Wymiana baterii w czujniku nie 
wymaga użycia narzędzi ani jego 
zdemontowania.

  - Samopoziomujący uchwyt czujnika 
można w łatwy sposób zamontować 
zarówno na płaskiej powierzchni jak 
i np. rynnie. 

  - Obudowa wykonana z wysokiej 
jakości, odpornego na działanie pro-

-
nego.

SPECYFIKACJA
-  Regulowany próg opadów od 3 do 13 mm
-   Regulowany próg niskiej temperatury od 

0,5° do 5°C
-   Do wyboru trzy tryby nawadniania: Pro-

gramowy, Zawieszenie nawadniania  
na 72 godziny, Zignorowanie czujnika 
na 72 godziny

-   Interfejs dostarczany jest z przewodem 
76,2 cm do podłączenia do sterownika

Zasięg komunikacji czujnika bezprzewodo-
wego WR2: do 210m w otwartym terenie. 

SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA
-   Współpracuje ze sterownikami zasilanymi 

zaworu głównego / przekaźnika urucha-
miającego pompę)

-   Parametry elektryczne pozwalające na 
pracę z maksymalnie sześcioma elektroza-

-
kowy zawór główny albo przekaźnik 
uruchamiający pompę, który nie ma mocy 

-   Kabel interfejsu sterownika: 76 cm długości, 
0,64 mm, odporny na działanie promienio-

-   Antena dostosowuje swoją moc tak, by 
utrzymać optymalną siłę przesyłanego 
sygnału i obniżyć zużycie energii

-   Żywotność baterii: trzy lub więcej lat  
w warunkach normalnego użytkowania 
Ochrona przed przepięciem/wyładowa-

WYMIARY
Interfejs sterownika WR2
Szerokość: 7,9 cm
Długość: 17,2 cm
Głębokość: 3,3 cm
Odległość pomiędzy otworami 
montażowymi: 15,9 cm

Ustal własną wartość progu opadu aby zaoszczędzić do 35% wody i utrzymać zieleń w doskonałym, zdrowym stanie.

Krok 1 Krok 2 Krok 3

Zestaw czujnika WR2
Długość czujnika: 14,7 cm
Długość wspornika: 11,7 cm
Odległość pomiędzy otworami montażo-
wymi: 10,8 cm
Przesunięcie poziome (wspornik + ramię  
z przegubem kulowym): 14,0 cm

MODEL
WR2-RFC: Wersja deszcz/ mróz

Synchronizacja
pomocy uchwytu 

montażowego


