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Σειρά RainSensor™ Αισθητήρες
Οι ενσύρματοι και ασύρματοι αισθητήρες 

βροχόπτωσης RainSensor διακόπτουν 

αυτόματα την παροχή νερού όταν βρέχει. 

Σε συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά 

εξοικονόμησης νερού που διαθέτουν 

οι προγραμματιστές Toro, το σύστημα 

RainSensor ανοίγει νέους ορίζοντες στην 

ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων 

πόρων. Κατάλληλα για ποικίλες κλιματικές 

συνθήκες, τα μοντέλα RainSensor 

περιλαμβάνουν αισθητήρες όχι μόνο για 

τη βροχή, αλλά και για τον παγετό. 

Απλή εγκατάσταση, με πλευρικό 
κάλυμμα άμεσης τοποθέτησης για 
πρόσθετη προστασία

Ένδειξη/κλίμακα ισχύος σήματος
Δυνατότητα επιλογής διαφορετικών 
δεικτών διακοπής σε περίπτωση βροχής, 
στα 3, 6, 12 και 20 mm βροχόπτωσης
Εγγύηση 3 ετών

Προδιαγραφές (Ασύρματο μοντέλο)
Θερμοκρασία λειτουργίας:  
-28,9°C έως 48,9°C
Υλικό περιβλήματος: Τεχνητό πολυμερές 
με αντοχή στις καιρικές συνθήκες και την 
υπεριώδη ακτινοβολία
Πιστοποίηση FCC, IC, ACA, UL, CUL, CE και 
C-Tick

Πομπός
Εμβέλεια μετάδοσης: Έως 150 m 
Αισθητήρας: υγροσκοπικοί δίσκοι που 
δεν απαιτούν συντήρηση, ρυθμιζόμενη 
ευαισθησία βροχόπτωσης 3-20 mm
Τροφοδοσία: 2 κερματοειδείς μπαταρίες 
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Βασικά χαρακτηριστικά
Εξελιγμένη λειτουργία εξοικονόμησης 
νερού εξοικονομεί έως 30%* περισσότερο 
νερό από κάθε άλλο αισθητήρα νερού με 
υγροσκοπικό δίσκο 
Εξαρτήματα που επιτρέπουν ευελιξία 
κατά την τοποθέτηση (περιλαμβάνεται 
μονοκόμματος βραχίονας στερέωσης 
Quick-Clip™ – χωρίς να απαιτούνται ειδικά 
εργαλεία)
Το ενσύρματο μοντέλο περιλαμβάνει 
καλώδιο 7,6 m με αντοχή στις καιρικές 
συνθήκες και την υπεριώδη ακτινοβολία
Συμβατό σχεδόν με όλους τους 
προγραμματιστές

Πρόσθετα χαρακτηριστικά  
(Μόνο το ασύρματο μοντέλο)

Δέκτης πολλαπλής λειτουργίας
Μεγάλη οθόνη LCD για οπτικές 
ενδείξεις της κατάστασης του 
αισθητήρα
Δυνατότητα επιλογής διαφορετικών 
λειτουργιών εξοικονόμησης νερού 
(για καθυστέρηση της συνέχισης της 
άρδευσης)
Η έξυπνη λειτουργία Bypass™ επιτρέπει 
την παράκαμψη του συστήματος 
οποιαδήποτε στιγμή και ενεργοποιεί 
ξανά το σύστημα αυτόματα
Ένδειξη χαμηλής φόρτισης μπαταρίας
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λιθίου (CR2032-3V)—αντικαταστάσιμες
Δέκτης

Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι Normally 
Closed (κανονικά κλειστός), μπορεί να 
ρυθμιστεί σε Normally Open (κανονικά 
ανοικτός),  
3A στα 24 V ac
Τροφοδοσία: 22–28 V ac/VDC, 100 mA

Προαιρετικά εξαρτήματα
Προαιρετικός ψηφιακός αισθητήρας 

παγετού
Περιορίζει τις φθορές στη βλάστηση και τα 
ατυχήματα
Πλήρως ενσωματωμένος στην ασύρματη 
μονάδα
Ένδειξη της τρέχουσας θερμοκρασίας 
εξωτερικού περιβάλλοντος στην οθόνη 
LCD σε βαθμούς Κελσίου ή Φαρενάιτ
Ρυθμιζόμενο σημείο διακοπής παροχής σε 
περίπτωση παγετού (2-7°C), μια καινοτομία 
για τον κλάδο
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Σειρά RainSensor™ Προσδιοριστικά στοιχεία

XTXRXS -

Μοντέλο Τύπος Βροχή Παγετός Αισθητήρας  Περιοχή

T— RainSensor της 
Toro

(blank)— Ενσύρματος
W— Ασύρματος

R— Ανίχνευση 
βροχής

 (κενό)— Χωρίς 
λειτουργία 
ανίχνευσης 
παγετού

F— Λειτουργία 
ανίχνευσης παγετού

S— Αισθητήρας (blank)— Εικονίδια/
Εγκρίσεις 
Βόρειας 
Αμερικής

I— Διεθνή εικονίδια/
εγκρίσεις

*Επίκειται η έκδοση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας  Η ονομασία RainSensor αποτελεί εμπορικό σήμα της εταιρείας Toro.

Ενσύρματο σύστημα 
  RainSensor™

Ασύρματο σύστημα
  RainSensor™

Τρόποι λειτουργίας 
εξοικονόμησης νερού
Οι τρεις τρόποι λειτουργίας 
εξοικονόμησης νερού 
καθυστερούν την επανέναρξη 
της άρδευσης και πέραν του 
χρόνου επαναφοράς που μπορεί 
να οριστεί μηχανικά και μπορούν 
να εξοικονομήσουν έως και 30%* 
περισσότερο νερό. 

*  Η ποσότητα του νερού που 
εξοικονομείται ποικίλλει ανάλογα 
με τη ρύθμιση του αισθητήρα, το 
πρόγραμμα ποτίσματος και άλλες 
συνθήκες.

Ευκολονόητα εικονίδια για ευκολία στη χρήση
• Απλός προγραμματισμός
• Ένδειξη ισχύος σήματος
• Ένδειξη στάθμης μπαταρίας
• Ένδειξη θερμοκρασίας
   (Μοντέλο βροχής/παγετού)


