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IRRIGAÇÃO RESIDENCIAL E COMERCIAL
Built on Innovation

01 Rápido: Imediatamente desliga  
o sistema de irrigação quando  
chuva é detectada

02 Inteligente: Economiza água 
eliminando a rega durante a 
ocorrência de chuvas

03 Conveniente: Elimina a necessidade 
de desligar o sistema de irrigação 
manualmente

MINI-ClIk® SEnSor dE chuVa

A Forma Mais Simples De Interromper Automaticamente A Irrigação 
Durante Períodos De Chuva

Irrigar uma área durante uma chuva resulta em plantas e gramados demasiadamente 
saturados e água desperdiçada. o sensor de chuva Mini clik da hunter disponibiliza a  
forma mais simples e eficaz de impedir que os aspersores funcionem durante ou após 
períodos de chuva. Instala-se facilmente em qualquer sistema de irrigação automatizado. 
o Mini-clik interrompe a irrigação agendada quando detecta um nível prédefinido de 
chuva. Este processo automático garante que os terrenos não sejam irrigados durante o 
período chuvoso. assim que a chuva termina, o Mini-clik permite que o controlador retome 
a irrigação normal. o Mini-clik é compatível com todos os controladores da hunter, e assim 
que estiver ligado garante que um sistema não execute a irrigação quando chove.
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nossa motivação é ajudar os clientes a terem sucesso. a paixão por inovação e engenharia está em tudo o que 

fazemos, mas esperamos que nosso compromisso com um suporte excepcional mantenha você na família de 

clientes da hunter por muitos anos.
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MINI-ClIk® caracTErÍSTIcaS E ESPEcIFIcaÇÕES

Modelo

MINI-ClIk
8 cm (altura) x 
15 cm (comprimento)

  Características

• Instala-se facilmente em qualquer sistema de irrigação 
automatizado

• Tolerante a poeiras e outros detritos para um 
funcionamento confiável e sem desativações 
desnecessárias

• Pode ser regulado para desligar o sistema desde 3 a 25 
mm de precipitação

• Inclui 7,6 m de cabo 0,5 mm2 (20 aWG) com certificação 
uL, bipolar com bainha.

• Montagem opcional pelo utilizador para Mini-clik® na 
calha do telhado (encomendar SGM)

• Período de garantia: 5 anos

  Especificações

• Potência da comutação: 24 V ca, 5 a

• cabos: o fio 0,5 mm2 (20 aWG), listado em uL, 
normalmente interrompe a ligação do fio comum entre  
as válvulas solenóides e o controlador

SGM

Montagem opcional  
em calha

SG-MC

caixa de proteção do 
sensor de aço inoxidável 
para  Mini-clik

MINI-ClIk®

Modelo Descrição

MINI-CLIK Sensor de chuva

MINI-CLIK-NO
Sensor de chuva com interruptor 
normalmente aberto

MINI-CLIK-C 
Sensor de chuva c/montagem em 
tubulação

MINI-CLIK-HV
Sensor de chuva para aplicação de alta 
tensão (120/240 Vca)

OPCIÓN INSTAlADA POR El USUARIO   
(Especificar Por Separado)

Modelo Descrição

SGM Montagem opcional em calha

SG-MC
caixa de proteção do sensor de aço 
inoxidável para Mini-clik


