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• Automatikusan beállítja az öntözés időtartamát az időjárási viszonyok 

alapján, a helyszíni napsugárzás és a levegő hőmérsékletének adataiból.
• Qucik Response™ eső és fagy esetén (3 °C alatt) azonnal letilt
• Karbantartást nem igényel, a vezeték nélküli változatban beépített 

elemmel.
• Beállíthatja a kiszáradási időt, ezzel az öntözés újraindítását
• Erős polikarbonát ház és fém tartókonzol
• Ereszcsatornára és falra szerelhető tartóval szállítjuk a vezeték nélküli 

modelleket
• Használja bármely normál Hunter vezérlővel, Centralus™ alapú ICC2 / ACC2 

-vel vagy IMMS™ vezérlőközponttal.

MŰKÖDÉSI ADATAI
• Solar Sync:

 - A napi öntözési időtartamot 3 perccel éjfél előtt állítja be az előző 3 nap 
párolgási adatai alapján

• Gyors válaszadású (Quick Response):
 - Az öntözőrendszer leállításhoz szükséges idő a Quick Response™  
kapcsolóval 2–5 perc

 - A leállítás utáni újraindítás, a Quick Response™ visszaállításához:  
kb. 4 óra, száraz, napos időben

 - Ha teljesen vizes, akkor az újraindításhoz szükséges idő: kb. 3 nap, 
száraz, napos időben

• Minden típus mikrokapcsolója: 24 V ~ , 3 A
• A vezetékes típushoz 7 m hosszú, 0,5 mm2 keresztmetszetű, kéteres 

szigetelt, UL minősítésű vezetékkel szállítjuk
• A vezeték nélküli típus működési frekvenciája: 433 MHz
• A vezeték nélküli típusnál a vevő és az érzékelő közötti távolság legfeljebb 

243 m lehet
• Akár több vezeték nélküli vevő is működtethető egyetlen vezeték nélküli 

érzékelővel
• Minősítések: UL, cUL, FCC, CE, RCM
• Garanciális idő: a gyártástól számított 5 év 

Érzékelő: párolgás, eső, fagySOLAR SYNC™

Vezetékes Solar Sync 
érzékelő 
(tartó konzollal) 
8 cm magas, 
22 cm hosszú, 
2 cm széles

Vezeték nélküli Solar 
Syncérzékelő
(tartó konzollal) 
11 cm magas, 
22 cm hosszú, 
2,5 cm széles

Vezeték nélküli 
érzékelő védelem
7 cm magas 
9,5 cm széles 
3,2 cm mély

Vezeték nélküli vevő 
védőburkolat
12,7 cm magas 
9,5 cm széles 
3,2 cm mély

Vezeték nélkül Solar 
Sync vevőkészülék
(a falra szereléshez 
szükséges alkatrészekkel)
14 cm magas, 
4 cm széles, 
4 cm mély

SOLAR SYNC

Modell Leírás

SOLAR-SYNC-SEN
Solar Sync érzékelő, vezeték és ereszcsatornára szereléshez 
szükséges alaktrészekkel

WSS-SEN
Vezeték nélküli Solar Sync érzékelő, vevőkészülék és 
ereszcsatornára szereléshez szükséges alkatrészekkle

WS-GUARD
Rongálásbiztos védőburkolat vezeték nélküli érzékelőhöz, 
oszlopra vagy sík felületre szereléskor (az érzékelőt külön kell 
megrendelni)

WR-GUARD
Rongálásbiztos védőburkolat vezeték nélküli érzékelő 
vevőegységhez lábazatra szereléshez (a vevőt külön kell 
megrendelni)

Smart WaterMark minősített
Elismerten víztakarékos eszköz

Ez az érzékelő az öntözési időtartamot naponta automatikusan állítja 
a helyi időjárási adatok alapján, ezzel csökkenti a vízhasználatot és segíti 
az egészséges növényfejlődést.

1” cikkszáma: 160705
Solar Sync™

Kereszthivatkozások:
Solar Sync®




