OPN-RM402 • Regenmelder

De OPN-RM402 is een regenmelder die kan worden
aangesloten op de centrale aansluitdoos van het weerstation (OPN-WRS-K). Met de bijgeleverde beugel staat de
regenmelder altijd in een hoek om de regen optimaal te
kunnen detecteren. Vanuit de centrale aansluitdoos kan het
weerstation met een meeraderige afgeschermde kabel op
de regelcomputer (SIRIUS-CU) aangesloten worden. Indien
er regen door de regenmelder wordt gedetecteerd, kan de
SIRIUS computer eventueel een gordijncorrectie uitvoeren.
Met de jumper op de aansluitprint, kunt u een keuze maken
uit een normale of gevoelige detectie.
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Stationsstraat 142
5963 AC Hegelsom
The Netherlands
T +31 (0)77 327 5020
F +31 (0)77 327 5021
info@hotraco-agri.com
www.hotraco-agri.com
Hotraco Agri is een wereldwijd opererende
innovatieve stalautomatiseerder voor met
name de pluimvee- en varkenssector die
zich richt op het creëren en behouden van
een optimaal stalklimaat. Hotraco Agri
is specialist op het ontwikkelen en produceren van maatwerk automatiseringscomputers en –systemen die de totale
stalautomatisering regelen, aansturen en
bewaken. Van klimaatregeling en –beheersing, voer- en waterregeling, dierweging,
eiertelling tot brandbeveiliging. De meer
dan 100 medewerkers bedienen klanten
op alle continenten met innovatieve en
technisch hoogstaande systemen.
Met een eigen R&D- en ontwikkelafdeling
is Hotraco Agri in staat om ALTIJD maatwerk te leveren en probleemspecifieke
oplossingen te ontwikkelen.

Helpdesk 24/7
Hotraco beschikt over een telefonische
helpdesk en servicecentrum dat 24/7
bereikbaar is. Ons team heeft de mogelijkheid om de systemen van onze klanten,
waar ook ter wereld, te controleren door
middel van de modernste ICT-technologie.
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TECHNISCHE GEGEVENS
Elektrisch
Aansluitspanning

24 Vdc, 135 mA

Opgenomen vermogen

Max. 4 W

Aansluitingen
Groen, detectie gevoelig (24 V)

Droog: verwarming uit 4 mA (0,1 W)
Nat: verwarming aan 135 mA (3 W)

Wit, detectie normaal (24 V)

Droog: verwarming aan 65 mA (1,5 W)
Nat: verwarming aan 135 mA (3 W)

Geel (signaal)

Regen 0 V, anders 24 V

Bruin (GND)

0V

Mechanisch
Omgevingstemperatuur

-30 ºC...60 ºC

Behuizing

IP-65

Afmetingen (H x B x D)

93 x 36 x 65 mm (zonder beugel)

Gewicht

± 0,3 kg
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1408-11856

