Controladores
RSD-BEx

RSD-BEx

Sensor de chuva
Aplicação
Dispositivo do sensor de chuva fácil de instalar, durável e
atraente, e apropriado para aplicações comerciais e
residenciais de 24 VCA. Este produto de alta qualidade
economiza água e prolonga a vida útil do sistema de
irrigação medindo a precipitação automaticamente e
evitando que os sistemas de irrigação operem durante
períodos chuvosos.

Características
Ajuste rápido e fácil de diversas configurações de
precipitação, de 5 a 20 mm ( 1/8” a 3/4” ), bastando girar o dial
•
•

Anel de ventilação ajustável ajuda a controlar o tempo de
secagem

Dimensões

Corpo de polímero resistente a UV e de alta qualidade,

• Comprimento total: 16,5 cm (6.5”)
Altura total: 15,7 cm (5.4”)
• Padrão de orifícios do suporte (modelo RSD-BEx):
3,2 cm (1.25”)

resiste às intempéries
•

Suporte e braço de alumínio reforçado podem estender
até 15,2 cm (6”)

•

Fio de extensão de 7,6 m (25 pés) resistente a UV
(somente no modelo RSD-BEx) oferece fácil conexão aos
controladores de irrigação

•

Funciona com todos os controladores populares de 24 VCA

•

Relacionado na UL e CUL; aprovado pelas normas CE e C-Tick

•

5 anos de garantia “sem problemas”

Controladores

•

Especificações Elétricas
Entrada necessária: baixa tensão de 24 VCA (não se
recomenda utilizar com partida de bomba, circuitos de
relé ou dispositivos de partida de bomba de
alta tensão)
• Classificação elétrica da chave: 3 A a 125/250 VCA
• Capacidade de carga da estação: até três válvulas de
solenóide de 24 VCA, 7 VA por estação mais uma válvula
mestra
• Fio: 7,6 metros (25 pés) de fio bitola #20, fio de extensão
de 2 condutores (somente no modelo RSD-BEx). Fio curto
para instalações normalmente abertas (N.O.)

Modelo
• RSD-BEx
(sensor de chuva com suporte, fio de extensão)

RSD-BEx

Antenas internas
robustas e melhor
estética

O uso inteligente da água.™
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