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PODZIEMNY PRZEWÓD NAWADNIAjĄCY XFS

Podziemne przewody nawadniające XFS z technologią ekranu miedzianego.
■ Podziemne przewody nawadniające
Rain Bird® XFS z technologią ekranu
miedzianego™ stanowią najnowsze
osiągnięcie w ofercie produktów Rain
Bird do nawadniania. Opatentowana
przez Rain Bird technologia ekranów
miedzianych chroni dyszę
nawadniającą przed wnikaniem
korzeni, pozwalając uzyskać trwały,
niewymagający konserwacji podziemny system nawadniania do
stosowania pod darnią lub krzewami
oraz na obszarach runa leśnego.
■ Podziemny przewód nawadniający
XFS z ekranem miedzianym™ stanowi
najbardziej uniwersalne w branży
rozwiązanie w zakresie, łatwych w
projektowaniu i montażu, rur
nawadniających.
■ Pasują do niego mocowania zaciskowe
Rain Bird, mocowania XFF do
systemów nawadniających z zaczepami wsuwanymi oraz inne mocowania wsuwane o średnicy 17 mm.

WŁAŚCIWOŚCI
• Łatwość montażu
- Unikalny materiał zapewnia
znacznie większą elastyczność i
odporność na zaginanie,
umożliwiając układanie pod
mniejszym promieniem zagięcia
przy mniejszej ilości mocowań,
dzięki czemu montaż jest łatwiejszy
i szybszy.
- Dłuższe odgałęzienia upraszczają
projektowanie i skracają czas
montażu.
- Rurę można łatwiej odwijać, co
znacznie ułatwia jej układanie bez
zagięć lub pętli.
- Dostępna oferta elementów
dystansowych zapewnia
elastyczność projektowania w wielu
zastosowaniach.
• Niezawodność
- Podziemne dysze nawadniające XF
są chronione przed wnikaniem
korzeni za pomocą opatentowanej
przez Rain Bird technologii ekranów
miedzianych™. W efekcie uzyskano
system niewymagający konserwacji
ani stosowania substancji
chemicznych w celu zapobiegania
wnikaniu korzeni.
- Dysza nawadniająca odporna na
drobne kamienie. Odporna na
zapchanie poprzez zastosowanie
bardzo szerokiej ścieżki przepływu,
połączonej z funkcją samoczynnego
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płukania (ruchoma membrana,
która płucze się samoczynnie przez
cały czas w trakcie cyklu
nawadniania).
- Konstrukcja dyszy z kompensacją
ciśnienia zapewnia jednolity
przepływ na całej długości
przewodu, zapewniając większą
jednorodność (niezależnie od
nachylenia terenu lub położenia
dyszy w przewodzie).
• Trwałe
- Grubość ścianek 1,2 mm. Najwyższa
wytrzymałość mechaniczna na
zgniatanie i pęknięcia.
- Dwuwarstwowa rura (w kolorze
brązowym lub czarnym) zapewnia
niezrównaną odporność na
substancje chemiczne, uszkodzenia
powodowane przez promienie
ultrafioletowe oraz rozwój alg.

DANE TECHNICZNE
Ciśnienie: 0,59 do 4,14 bar
Natężenie przepływu: 2,3 l/h
Temperatura:
Wody: maks. 38ºC
Otoczenia: maks. 52ºC
Wymagania filtracja: 125 mikronów

WYMIARY
Średnica zewnętrzna: 16,1 mm
Średnica wewnętrzna: 13,6 mm
Grubość ścianek: 1,2 mm
Rozstaw dysz: 33 i 50 cm.

MODELE
XFS2333100: rozstaw dysz 33 cm, długość
zwoju 100 m.
XFS2350100: rozstaw dysz 50 cm, długość
zwoju 100 m.
XFSV2333100: rozstaw dysz 33 cm, długość
zwoju 100 m, w kolorze fioletowym.

Maksymalna długość odgałęzienia (w metrach)
Cisnienie na
wejsciu (BAR.)

Rozstaw 33 cm

1,0
1,7
2,4
3,1
3,8

79
104
121
126
147

Maksymalna długość odgałęzienia (w metrach)
Cisnienie na
wejsciu (BAR.)

Rozstaw 50 cm

1,0
1,7
2,4
3,1
3,8

100
129
152
162
169
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SERIA XFF

Mocowania wsuwane do przewodów
nawadniających XFF
■■ Brązowe mocowania acetalowe
pasujące do przewodów
nawadniających serii XF i XFS oraz
większości rur polietylenowych o
średnicy zewnętrznej 17 mm.
■■ Zaprojektowane tak, aby zapewnić
niezawodność połączenia rurowego
nawet w ciężkich warunkach pracy.
■■ Podobnie jak w przypadku zespołu
nawadniającego XF, brązowy kolor
wtapia się w krajobraz.

XFF TMA 050

XFF COUP

XFF TEE

XFF ELBOW

XFF MA 050

XFF MA 075

WŁAŚCIWOŚCI

- Łatwość montażu.
- Pełna oferta połączeń wsuwanych
17 mm, dzięki którym montaż
przewodu nawadniającego XF jest
szybszy i łatwiejszy.
- Unikalna konstrukcja zaczepów
wraz z narzędziem do wsuwania
zmniejsza o 50% wysiłek wymagany
podczas łączenia.
- Łatwiejsze do wsunięcia od
wszystkich innych 17 mm mocowań
acetalowych, nawet bez narzędzia
do wsuwania.
- Wykonane z solidnego, odpornego
na pękanie i promienie
ultrafioletowe tworzywa
sztucznego, zapewniającego
trwałość.
- Dwie rury z mocowaniami
zatrzaskowymi zapewniające
maksymalnie pewne mocowanie
bez zacisków.

FITINSTOOL

DANE TECHNICZNE

MODELE

Zakres ciśnienia roboczego: 0 do 3,5 bar

XFF COUP: Łącze zaczepowe do przewodu
nawadniającego XF i rur 17 mm.
XFF ELBOW: Kolano zaczepowe do
przewodu nawadniającego XF i rur 17 mm
XFF TEE: Rozgałęźnik zaczepowy do
przewodu nawadniającego XF i rur 17 mm
XFF MA 050: Łącznik zaczepowy typu
męskiego 17 mm x 1/2” do przewodu
nawadniającego XF i rur 17 mm
XFF MA 075: Łącznik zaczepowy typu
męskiego 17 mm x 3/4” do przewodu
nawadniającego XF i rur 17 mm
XFF TMA 050: Trójnik zaczepowy typu
męskiego 17 mm x 1/2” x 17 mm do
przewodu nawadniającego XF i rur 17 mm
NARZĘDZIE DO MOCOWANIA: narzędzie
do wsuwania mocowań zaczepowych Rain
Bird XFF.

ZESTAW WSKAŹNIKA DZIAŁANIA SYSTEMU NAWADNIANIA

Wysuwany wskaźnik wizualny

■■ Może być stosowany jako wskaźnik
informujący użytkownika, że strefa
przewodów nawadniających XF działa
pod ciśnieniem co najmniej 1,38 bar.
■■ Aby uzyskać zerowy przepływ, należy
całkowicie wkręcić śrubę. Można
również wybrać przepływ niewielkiej
ilości wody jako dodatkowy wskaźnik
(należy pamiętać o uwzględnieniu
tego przepływu podczas projektowania systemu).

www.rainbird.eu

WŁAŚCIWOŚCI
- Trzonek Xeri-Pop XP™-600X wystaje
na 15 cm celem zapewnienia dobrej
widoczności
- Dysza serii VAN ustawiona na
zerowy przepływ
- Zainstalowane fabrycznie
mocowanie łączące
- Odcinek 40 cm rury
rozprowadzającej 4-6 mm

MODEL

OPERIND
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XCZ-100-PRB-LC

Nowy zestaw sterowania strefą dla typowych przyłączy 1”.
■■ Zestawy do sterowania strefą
zawierają wszystkie elementy
niezbędne do sterowania
przepływem, ciśnieniem i filtracją dla
niewielkiej strefy nawadniania.
■■ Te wygodne zestawy po podłączeniu
do sterownika nawadniania (zasilanego napięciem 230 V lub z baterii 9
V) umożliwiają automatyczne
sterowanie strefą nawadniania.
■■ Zestawy do sterowania strefą są
dostępne z zainstalowanym fabrycznie zatrzaskiem elektromagnetycznym
i współpracują ze sterownikami
zasilanymi z baterii

WŁAŚCIWOŚCI
• Łatwość montażu i konserwacji,
- Zawór PGA. Wersja kulista i kątowa
zapewnia elastyczność przy
projektowaniu i montażu
- Łączone części oznaczają krótszy
czas montażu, zaś kompaktowe
rozmiary oznaczają mniejsze
studzienki zaworowe
- Do filtrów można łatwo uzyskać
dostęp od góry, z równoczesnym
zapobieganiem wpadaniu
drobnych zanieczyszczeń do
przewodów

- Sterowany ręcznie wewnętrzny
układ upustowy umożliwia
sterowanie zaworem bez
przedostawania się wody do
wnętrza studzienki zaworowej
- Wydajna konstrukcja łączy filtrację i
regulację ciśnienia w jednym
kompaktowym urządzeniu
• Niezawodność
- Mniejsza liczba punktów łączenia
oznacza mniejszą możliwość
powstawania wycieków
- System powolnego zamykania
zapobiega udarowi wodnemu i
uszkodzeniom układu w jego
następstwie
- Filtr ze stali nierdzewnej o wielkości
oczek 75 mikronów chroni
elementy nawadniające

DANE TECHNICZNE
Zakres roboczy
Przepływ: 684 do 4542 l/h
Ciśnienie: 1,04 do 10,3 bar
Regulowane ciśnienie: 2,8 bar
Temperatura wody: do to 43° C
Temperatura otoczenia: do 52° C
Filtracja: 75 mikronów*
*Możliwość zastąpienia filtrem Rain Bird
125 mikronów, dostępnym oddzielnie

Modele
IXZ100LC: z elektrozaworem 24 V
IXZ100TBLC: z elektrozaworem 9 V typu
zatrzaskowego

PRB-100

Filtr koszowy z regulacją ciśnienia
■■ Łączy filtrację i regulację ciśnienia w
jednym urządzeniu dla ochrony
dalszych elementów systemu
nawadniającego
■■ Nowy filtr koszowy z regulacją
ciśnienia zmniejsza liczbę elementów
w strefie sterowania, redukując jej
rozmiary i ułatwiając montaż
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WŁAŚCIWOŚCI

DANE TECHNICZNE

MODELE

• Łatwość montażu i konserwacji
- Gwintowany wierzch ułatwia
wyjmowanie i czyszczenie sitka ze
stali nierdzewnej.
- Funkcja „no spill” zapewnia, że brud
nie wypada z wkładu filtra
koszowego nawet podczas
wyjmowania sita do czyszczenia.
- Połączone urządzenie zmniejsza
liczbę połączeń, ułatwiając montaż i
pozwalając oszczędzić czas.

Ciśnienie: 1 do 10,3 bar
Przepływ: 681 do 4542 l/h
Temperatura: do 66°C
Regulowane ciśnienie: 2,8 bar

IPRB100 : Filtr koszowy 1” z regulacją
ciśnienia
QKCHK-120M: sitko 125 mikronów
QKCHK-200M: sitko 75 mikronów

WYMIARY
Długość: 17,5 cm
Szerokość: 8,8 cm
Wysokość: 15,5 cm

www.rainbird.eu
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HE-VAN

Pierwsza na świecie wysokowydajna dysza łukowa
■■ Dzięki możliwości pełnej regulacji w
zakresie od 0˚ do 360˚, użytkownik jest
w stanie efektywnie nawadniać teren
o dowolnym kształcie, oszczędzając
czas i korzystając z mniejszej liczby
dysz.
■■ Dysze Rain Bird HE-VAN pozwalają
uzyskać wartość DULQ wyższą średnio
od 70% — to ponad 40% lepiej, niż
dysze o zmiennym łuku dostępne
obecnie na rynku.
■■ Parametry rozpylania wody są
dopasowane do systemów Rain Bird®
MPR i dysz serii U

Definicje
- Równomierność rozprowadzania (DULQ) jest miarą równomierności rozprowadzania wody na
nawadnianym obszarze.
Współczynnik DULQ jest obliczany poprzez podzielenie objętości w najmniejszej ćwiartce pomiaru, za
pomocą puszki wychwytującej, przez średnią objętość cieczy we wszystkich puszkach.
- Współczynnik planowania (SC) jest miarą tego, jak długo strefa musi być aktywna, aby odpowiednia ilość
wody została dostarczona do najbardziej suchego miejsca.
.

Właściwości
- Łatwa regulacja łuku w zakresie od 0° do
360° przez proste obrócenie środkowego
kołnierza, pozwalającego zwiększyć lub
zmniejszyć ustawienie łuku.
- Funkcja ExactEdge™ eliminuje niepewność
podczas ustawiania łuku. Podczas
obracania dyszy, w celu uzyskania
pożądanego położenia łuku, można
wyczuć jej zatrzaśnięcie w danej pozycji,
co umożliwia uzyskanie dokładnego i
jednakowego ustawienie kąta za każdym
razem.
- Opatentowana technologia sterowania
pr zepły wem zapewnia znakomite
nawadnianie również w pobliżu dyszy oraz
jednolite pokrycie całego nawadnianego
obszaru.
- Grubsze strugi i duże krople wody
zapewniają lepszą odporność na wiatr.
- Parametry rozpylania wody dopasowane
do systemów Rain Bird® MPR i dysz serii U.
- Wytrzymały górny element kierujący
zmniejsza uszkodzenia dyszy wskutek
normalnego użytkowania.
- Śruba regulacyjna ze stali nierdzewnej
umożliwia regulacje przepływu i promienia,
umożliwiając zmniejszenie tego ostatniego
nawet o 25%.
- Pasuje do wszystkich głowic rozpylających
serii Rain Bird® 1800®, UNI-Spray™ oraz
adapterów Rain Bird do nawadniania
krzewów.

Dane techniczne

Dysza
Łuk 360°

Łuk 270°

Łuk 180°

Łuk 90°

Dysza
Łuk 360°

- Ciśnienie: 1 do 4,8 bar
Parametry dysz Rain Bird® HE-VAN
• Dysze Rain Bird HE-VAN pozwalają
uzyskać wartość DULQ wyższą
średnio od 70%, czyli ponad 40%
lepiej, niż dysze o zmiennym łuku
dostępne obecnie na rynku.
• Dysze Rain Bird® HE-VAN mają
współczynnik SC ≤ 1,6, czyli 35%
niższy niż typowa dysza rozpylająca
o zmiennym łuku.

www.rainbird.eu

Łuk 270°

Łuk 180°

Łuk 90°

bar
1,0
1,4
1,7
2,1
1,0
1,4
1,7
2,1
1,0
1,4
1,7
2,1
1,0
1,4
1,7
2,1

SERIA 12-HE-VAN
m
m3/h
2,7
0,38
3,0
0,44
3,3
0,49
3,7
0,54
2,7
0,28
3,0
0,33
3,3
0,37
3,7
0,40
2,7
0,19
3,0
0,22
3,3
0,24
3,7
0,27
2,7
0,10
3,0
0,11
3,3
0,12
3,7
0,13

mm/h
51
47
44
40
51
47
44
40
51
47
44
40
51
47
44
40

mm/h
58
55
51
47
58
55
51
47
58
55
51
47
58
55
51
47

bar
1,0
1,4
1,7
2,1
1,0
1,4
1,7
2,1
1,0
1,4
1,7
2,1
1,0
1,4
1,7
2,1

Seria 15-HE-VAN
m
m3/h
3,3
0,59
3,6
0,69
4,2
0,76
4,6
0,84
3,3
0,44
3,6
0,51
4,2
0,57
4,6
0,63
3,3
0,30
3,6
0,34
4,2
0,38
4,6
0,42
3,3
0,15
3,6
0,17
4,2
0,19
4,6
0,21

mm/h
53
51
42
40
53
51
42
40
53
51
42
40
53
51
42
40

mm/h
61
59
49
47
61
59
49
47
61
59
49
47
61
59
49
47
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SERIA RD1800

Wysuwane głowice rozpylające zaprojektowane do pracy w trudnych warunkach
■ Skonstruowane tak, by wytrzymywały
pracę w trudnych warunkach przy
użyciu wody ściekowej uzdatnionej
chemicznie (oczyszczonej / niezdatnej
do picia), brudnej wody zawierającej
żwir, drobne zanieczyszczenia i inne
cząstki oraz przy wysokich ciśnieniach
roboczych, typowych dla
przemysłowych systemów
nawadniania.
■ Wytłoczona wraz z elementem
wielofunkcyjna uszczelka z
wycieraczką, zapewniająca aktywne
uszczelnianie bez nadmiernego
przepływu bocznego, co pozwala
zainstalować więcej głowic przy
jednym zaworze.
■ Komory na drobne zanieczyszczenia w
podstawie korpusu głowicy
rozpylającej zbierają drobne zanieczyszczenia i zapobiegają ponownemu
krążeniu w obudowie, zmniejszając
zużycie mechaniczne.

WŁAŚCIWOŚCI
- Przeznaczone do stosowania ze wszystkimi
dyszami Rain Bird z plastikową głowicą –
dyszami obrotowymi, serii U, MPR, VAN,
HE-VAN i SQ.
- Części zostały opracowane tak, by były
odporne na korozję powodowaną przez
wodę uzdatnianą chemicznie, zawierającą
chlor i inne substancje chemiczne.
- Wytrzymała stal nierdzewna zapewnia
niezawodne wsuwanie trzonka i odporność
na korozję.
- Zastosowany we wszystkich modelach
mechanizm zapadkowy umożliwia łatwą
regulację układu dysz bez używania
narzędzi, jest odporny na substancje
chemiczne zawarte w uzdatnianej wodzie
i zapobiega zmianie położenia dysz w
miarę upływu czasu.
- Zainstalowana fabrycznie zaślepka do
płukania 1800 Pop-Top™ uniemożliwia
przedostawanie się drobnych
zanieczyszczeń po spłukaniu i umożliwia
łatwy montaż dyszy.
- Element wykonany z tworzywa sztucznego
odpornego na długotrwałe działanie
promieni ultrafioletowych oraz odpornych
na korozję elementów ze stali nierdzewnej,
co zapewnia długą żywotność produktu.
- Wszystkie elementy zraszacza można
demontować od gór y bez uż ycia
specjalnych narzędzi, co umożliwia jego
łatwe płukanie i konserwację.
- Wloty boczne nie występują tylko w
modelach Seal-A-Matic™ (SAM).
- Pięcioletnia gwarancja sprzedawcy.

6
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OPCjE
- Wbudowany zawór jednokierunkowy (S)
Seal-A-MaticTM (SAM): mocniejsza
sprężyna wsuwająca umożliwia zmianę
wysokości nawet do 4,2 m (0,3 bar).
Jedna z najmocniejszych wersji na rynku.
Brak wlotu bocznego w modelach SAM.
- System regulacji ciśnienia (P30)
wbudowany w trzonek: pozwala
utrzymać stałe ciśnienie wyjściowe
równe 2,1 bar przy ciśnieniu wejściowym
maksymalnie 4,8 bar – ogranicza straty
wody nawet o 70% w przypadku wyjęcia
lub uszkodzenia dyszy – koniec z mgłą i
zamgleniami powodowanymi przez
wysokie ciśnienie, zapewnienie
właściwych parametrów dyszy.
- Układ zabezpieczenia przepływu (F)
wbudowany w trzonek: ogranicza straty
wody nawet o 90% w przypadku wyjęcia
dyszy z głowicy rozpylającej innej niż PRS
oraz nawet o 50% w przypadku
wymontowania dyszy z głowicy
rozpylającej PRS. Umożliwia widoczny (4
m) przepływ pionowy strumienia wody
przy niskim natężeniu
(nieprzekraczającym 0,7 m3/h).
- Układ dla wody niezdatnej do picia (NP)
stanowi alternatywę dla nasadzanych
kapturków i tłoczonej purpurowej osłony
do identyfikacji korzystania z wody
niezdatnej do picia.

DANE TECHNICZNE
• Rozstaw: 0,8 do 7,3 m
• Ciśnienie:
- Modele z wlotem bocznym: 1,0 do
4,8 bar
- Modele bez wlotu bocznego (NSI):
1,0 do 6,9 bar
• Obsługa funkcji SAM: do wysokości
4,2 m; 0,3 bar
• Obsługa funkcji PRS: regulacja
ciśnienia dysz do średniej wartości
2,1 bar przy ciśnieniu wejściowym
do 4,8 bar

MODELE / WYMIARY
Wlot z gwintem ½” (15/21) BSP typu
żeńskiego
Modele i wysokość:
RD-04-S : wysokość podnoszenia 4” (10
cm) z wbudowaną funkcją SAM
RD-04-S-NP : wysokość podnoszenia 4”
(10 cm) z wbudowaną funkcją SAM i
osłoną NP
RD-04-S-P30-F : wysokość podnoszenia
4” (10 cm) z wbudowaną funkcją SAM oraz
układami PRS i ochrony przepływu
RD-06: wysokość podnoszenia 6” (15 cm)
RD-12: wysokość podnoszenia 12” (30 cm)
Średnica odsłoniętej powierzchni: 5,7 cm

www.rainbird.eu
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STUDZIENKI ZAWOROWE HDPE RAIN BIRD

Studzienki zaworowe są bardzo wytrzymałe i zapewniają lepszą ochronę zaworów
■ Szeroki kołnierz o pofałdowanej
strukturze zapewnia dużą
wytrzymałość skrzynki w celu lepszej
ochrony zaworów
■ Unikalna szczelina umożliwiająca
dostęp przy użyciu szpadla oznacza
doskonałą dostępność w celach
serwisowych
■ Wykonane w 100% z materiałów z
odzysku (czarne skrzynki), HDPE.
■ Unikalne wycięcia na rury umożliwiają
szybszy i łatwiejszy montaż

VB-STD

VB-JMB

WŁAŚCIWOŚCI
• Te właściwości cechują studzienki
zaworowe w wersjach Standard,
Jumbo, Super Jumbo, Maxi Jumbo
oraz okrągłe o średnicy 10”
- Unikalna konstrukcja wycięcia otworu
na śruby zapobiega przedostawaniu się
niebezpiecznych szkodników i owadów do
wnętrza skrzynki
- Wycięcie w korpusie umożliwia dostęp
za pomocą łopaty i pozwala na łatwe
zdejmowanie pokrywy
- Elementy podtrzymujące wycięcia
bezpiecznie podtrzymują wyjęte wycięcia
nad rurą, zapobiegając przedostawaniu się
zanieczyszczeń podczas zasypywania
- Ukośne krawędzie pokryw zapobiegają
uszkadzaniu pokryw przez kosiarki
- Zatrzaskowe mocowania denek umożliwiają
bezpieczny montaż studzienek jedna na
drugiej w przypadku głębokich instalacji
- Obszar znakowania na pokrywie wyznacza
dedykowane umiejscowienie w celu
identyfikacji zaworów
• Wymiary i dodatkowe właściwości
dla poszczególnych modeli
- SERIA 7” OKRĄGŁE (VB-7RND)
Modele okrągłe 7” (korpus i pokrywa)
Wymiary:
Wierzch głęb. 18 cm x wys. 22,9 cm x
dno głęb. 25,02 cm
Dwa fabrycznie wytłoczone otwory
boczne umożliwiają montaż rur o
średnicy do 40 mm
VB-7RND: czarny korpus i zielona
pokrywa
- SERIA 10” OKRĄGŁE (VB-10RND)
Modele okrągłe 10” (korpus i
pokrywa)
Wymiary:
Wierzch głęb. 27,0 cm x wys. 25,4 cm x
dno głęb. 35,0 cm
Cztery równomiernie rozmieszczone
wycięcia umożliwiają montaż rur o
średnicy do 40 mm (w przedłużeniu nie
ma wycięć)

www.rainbird.eu

VB-SPR

VB-10RND
VB-10RND-H: czarny korpus i zielona
pokrywa z sześciokątną śrubą mocującą
VB-10RND-B: sam korpus
VB-10RND-L: sama pokrywa
VB-10RND-PL: sama pokrywa do wody
niezdatnej do picia
- PROSTOKĄTNE, SERIA STANDARD
(VB-STD)
Standardowe modele (korpus i
pokrywa)
Wymiary :
Dł. 59,0 cm x szer. 49,0 cm x wys. 30,7 cm
Dwa duże środkowe wycięcia
umożliwiają montaż rur o średnicy do 75
mm, zaś jedenaście wycięć umożliwia
montaż rur o średnicy do 40 mm
VB-STD-H: czarny korpus i zielona
pokrywa z sześciokątną śrubą mocującą
VB-STD-B: sam korpus
VB-STD-L: sama pokrywa
VB-STD-PL: sama pokrywa do wody
niezdatnej do picia

VB-MAX

VB-7RND
Przedłużenie Standard 6” (sam korpus)
Wymiary:
Dł. 50,8 cm x szer. 37,5 cm x wys. 17,1 cm
VB-STD-6EXT-B: przedłużenie Standard 6” czarne, sam
korpus
- PROSTOKĄTNE, SERIA JUMBO
(VB-JMB)
Modele Jumbo (korpus i pokrywa)
Wymiary:
Dł. 70,1 cm x szer. 53,3 cm x wys. 30,7 cm
Dwa duże środkowe wycięcia umożliwiają montaż rur
o średnicy do 75 mm (w przedłużeniu nie ma wycięć).
VB-JMB-H: czarny korpus i zielona pokrywa z
sześciokątną śrubą mocującą
VB-JMB-B: sam korpus
VB-JMB-L: sama pokrywa
VB-JMB-PL: sama pokrywa do wody niezdatnej do
picia
Przedłużenie Jumbo 6” (sam korpus)
Wymiary:
Dł. 62,0 cm x szer. 45,5 cm x wys. 17,1 cm
VB-JMB-6EXT-B : przedłużenie Jumbo 6” czarne, sam
korpus
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STUDZIENKI ZAWOROWE HDPE RAIN BIRD

Studzienki zaworowe są bardzo wytrzymałe i zapewniają lepszą ochronę zaworów
- PROSTOKĄTNE, SERIA SUPER JUMBO
(VB-SPR)
Modele Super Jumbo
(korpus i pokrywa)
Wymiary:
84,1 cm D X 60,6 cm S X 45,7 cm W
Czternaście wycięć umożliwia montaż rur
o średnicy do 75 mm
W zestawie dwie śruby ze stali nierdzewnej
i zaczepy do bezpiecznego zamocowania
pokrywy do korpusu
VB-SPR-H: czarny korpus i zielona pokrywa
z 2 szt. sześciokątnych śrub mocujących
VB-SPR-PL: sama pokrywa do wody
niezdatnej do picia

Wzajemnie mocowane denka do
głębokiego montażu

Wycięcie w korpusie
umożliwiające
dostęp za pomocą
łopaty pozwala na
łatwe zdejmowanie
pokrywy

Wycięcie otworu na
śrubę uniemożliwia
przedostawanie się
do wnętrza
szkodników, gdy
śruba nie jest
używana

Fałdowane boki
pozwalają zachować
spójność konstrukcji
pod dużym
obciążeniem

Ukośne krawędzie
pokryw zapobiegają
uszkadzaniu pokryw
przez kosiarki

Szeroki kołnierz
stabilizuje skrzynię,
eliminując
konieczność
mocowania lub
obmurowania, a
ponadto zwiększa
wytrzymałość na
obciążenia boczne

- PROSTOKĄTNE, SERIA MAXI JUMBO
(VB-MAX)
Modele Maxi Jumbo (korpus i pokrywa)
Wymiary:
Dł. 102,5 cm x szer. 68,9 cm x wys.
45,7 cm
Osiemnaście wycięć umożliwia montaż rur
o średnicy do 75 mm
W zestawie dwie śruby ze stali nierdzewnej
i zaczepy do bezpiecznego zamocowania
pokrywy do korpusu
VB-MAX-H: czarny korpus i zielona
pokrywa z 2 szt. sześciokątnych śrub
mocujących
VB-MAX-PL: sama pokrywa do wody
niezdatnej do picia

Funkcja wzajemnego
zatrzaskowego
mocowania pozwala
na zamocowanie
skrzynek jedna na
drugiej w przypadku
głębokich instalacji

- SYSTEMY MOCOWAŃ (ZABEZPIECZENIA
PRZED WANDALIZMEM)
VB-LOCK-P: śruba z łbem pięciokątnym (0,9
x 5,7 cm), podkładka i zatrzask

Wycięcia ze
wszystkich czterech
stron
Elementy
podtrzymujące
wycięcia
podtrzymują wyjęte
wycięcia podczas
zasypywania

STUDZIENKI ZAWOROWE ODPORNE NA WANDALIZM
DANE TECHNICZNE

MODELE

• Modele VB-STD-CA i VB-JMB-CA
spełniają wymagania obciążalności klasy
B125 (12,5 t) wg normy EN 124 dla
badania przy obciążeniu wolnostojącym,
niezależnie od zasypania ziemią. Nadają
się do miejsc, w których odbywa się ruch
wolnobieżny.

VB-Lock-P: śruba zabezpieczająca z łbem
pięciokątnym do wszystkich
pokryw skrzynek zaworów Rain Bird z
wyjątkiem VB-7RND
71P51186: klucz do podnoszenia oraz gniazdo
do pięciokątnej śruby zabezpieczającej (2 w 1)
VB1419L + VB-STD-CA: rozmiar standardowy
skrzynka + elastyczna pokrywa z ramą stalową
VB1220L + VB-JMB-CA: rozmiar Jumbo
skrzynka + elastyczna pokrywa z ramą stalową

Klucz do podnoszenia typu „2 w 1”
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Elastyczna żelazna pokrywa i stalowa rama

Śruba zabezpieczająca z łbem pięciokątnym

www.rainbird.eu
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STEROWNIK SERII STP PLUS

Sterownik wewnętrzny na 4, 6 lub 9 stanowisk do zastosowań domowych
■ Najprostszy w programowaniu i
obsłudze sterownik do nawadniania.
Jego obsługa jest tak łatwa, że nie jest
konieczne nawet czytanie instrukcji.
■ Łatwe w obsłudze „natychmiastowe”
programowanie pozwala zobaczyć
wszystkie informacje dotyczące
harmonogramu nawadniania
poszczególnych stref na płycie
czołowej sterownika.
■ Niezależne sterowanie strefami daje
możliwość elastycznego dopasowania
różnych potrzeb w zakresie nawadniania dla poszczególnych stref.

WŁAŚCIWOŚCI
- Sterownik STP Plus umożliwia
zaprogramowanie różnych czasów
uruchomienia w ciągu dnia (z wartościami
przesunięcia czasowego wybieranymi
przez użytkownika) dla poszczególnych
stref, co pozwala zachować zieleń i ogród
w lepszym stanie
- Funkcja regulacji nawadniania pozwala
łatwo z większać lub zmniejszać
nawadnianie w miarę potrzeb
- W przypadku długotrwałego deszczu
istnieje możliwość wstrzymania programu
nawadniania nawet na 72 godziny przy
użyciu odpowiedniej funkcji sterownika
- Funkcja nawadniania natychmiastowego
pozwala na proste użycie dodatkowej ilości
wody do nawodnienia jednej strefy lub
w s z y s t k i c h s t re f b e z z a b u r z a n i a
ustawionego wcześniej harmonogramu
- Dla łatwiejszego zarządzania
ograniczeniami istnieje możliwość
ustawienia sterownika na nawadnianie w
określonych dniach tygodnia
- W przypadku zaniku zasilania,
harmonogram nawadniania pozostaje
zapisany w pamięci nieulotnej
- Na listwie zaciskowej dostępne są
dodatkowe zaciski 24 V, umożliwiające
podłączenie bezprzewodowego czujnika
deszczu (nie występuje w zestawie) lub
innych akcesoriów wymagających zasilania

DANE TECHNICZNE

• Sterowanie czasem dla stref:
- 0 – 240 minut z krokiem co jedna
minuta.
- 0 – 480 minut przy włączonej
funkcji regulacji nawadniania.
• Czasy Startowe:
- Możliwość przydzielenia
maksymalnie 4 czasów startowych
(z krokiem co 15 minut) dla każdej
strefy.
- Nakładające się na siebie czasy
startowe zostaną wstrzymane,
celem uniemożliwienia
równoczesnej pracy dwóch stref.

www.rainbird.eu

• Harmonogram dzienny
- W każdej ze stref możliwe jest
nawadnianie w dowolnej
kombinacji dni (7 dni tygodnia) lub
w trybie dni nieparzystych lub
parzystych.
• Opóźnienie w przypadku deszczu
- Cały harmonogram nawadniania
można zawiesić nawet na 72
godziny (w krokach co 12 godzin).
• Regulacja nawadniania
- Harmonogram nawadniania dla
całego sterownika można zwiększyć
o 100% lub zmniejszyć nawet o 90%
(w krokach co 10%).

MODELE
- ISTP4PL: STP Plus 4 stacje- 230 V
- ISTP6PL: STP Plus 6 stacji – 230 V
- ISTP9PL: STP Plus 9 stacji – 230 V
Funkcja niezależnego sterowania strefami
przez sterownik STP Plus
ułatwia zarządzanie różnymi
potrzebami w zakresie
nawadniania poszczególnych
stref, oszczędzania wody
poprzez umożliwienie
właściwego nawadniania
różnych obszarów terenu.

PARAMETRY ELEKTRYCZNE
• Wymagane napięcie wejściowe:
- 230 VAC ± 10%, 50Hz
• Wyjście: 25,5 VAC - 0.65A
• Zabezpieczenie przed przepięciami:
- Wejście po stronie pierwotnej ma
wbudowany element MOV
(warystor z tlenku metalu) do
ochrony obwodu
- Wyjście posiada wbudowany
warystor MOV dla każdej stacji
• Zabezpieczenie na wypadek zaniku
zasilania:
- Bateria litowa pozwala zachować
datę i czas nawet przez 7 dni
- Wszelkie informacje programu są
zapisane w pamięci nieluotnej
• Maksymalna moc zaworu:
- Jeden zawór elektromagnetyczny
24 VAC, 7 VA na każdą stację plus
zawór główny

WYMIARY

- Szerokość: 17,8 cm
- Wysokość: 15,2 cm
- Głębokość: 3,2 cm
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CZUjNIKI PRZEPŁYWU

Czujnik przepływu do IQ2
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■ Niezawodne i proste czujniki
przepływu do stosowania z systemami
Rain Bird IQ2 i Maxi Dekoder
■ Czujniki przepływu Rain Bird wysyłają
dane o przepływie do centralki lub
autonomicznych układów sterowania,
umożliwiając precyzyjne i dokładne
monitorowanie przepływu.

WŁAŚCIWOŚCI
- Sterowniki serii ESP-LX umożliwiają
bezpośrednie podłączenie czujnika
przepływu FS bez konieczności stosowania
przekaźnika.
- W przypadku sterownika ESP-LXD czujnik
przepływu musi zostać podłączony do
wbudowanego inteligentnego modułu
przepływu z dekoderem czujnika SD-210.
- W sterownikach ESP-LXM/LXME wymagane
jest zamontowanie dodatkowego modułu
FSM.
W przypadku sterownika z dekoderem
MDC oraz systemu Maxi Decoder
(sterowanie obiektem, Maxicom 2 oraz
oprogramowania Golf w wersji dla
dekodera), czujnik przepływu FS należy
zainstalować z dekoderem czujnika
SD-210, nie jest wówczas wymagany
przekaźnik.

DANE TECHNICZNE
• Czujniki
- Prosta konstrukcja z wirnikiem z
sześcioma łopatkami
- Zainstalowany fabrycznie w
rozgałęźniku.
- Przeznaczony do pracy na zewnątrz
pub pod ziemią.
• Dane techniczne
- Dokładność: ± 1% (pełnej skali)
- Prędkość: 0,15 - 9,2 metra na
sekundę, w zależności od modelu
- Ciśnienie: 6,9 bar (maks.)
- Temperatura: 60°C (maks.)

Modele

10 10

MODELE
• Czujniki
- FS100PBSP (1” BSP, rozgałęźnik PCW)
- FS150PBSP (1”1/2 BSP, rozgałęźnik
PCW)
- FS200PBSP (2” BSP, rozgałęźnik
PCW)
- FS300PBSP (3” BSP, rozgałęźnik
PCW)
- FS400PBSP (rozgałęźnik PCW 4” z
kołnierzami)

ZALECANY ZAKRES PRACY
CZUjNIKÓW PRZEPŁYWU RAIN
BIRD
Poniższa tabela przedstawia sugerowany
zakres przepływu dla
czujników przepływu Rain Bird. Czujniki
Rain Bird będą działać zarówno przy
wyższej, jak i niższej wartości przepływu,
niemniej sprawdzona praktyka
konstrukcyjna nakazuje korzystanie z tego
zakresu w celu uzyskania jak najlepszych
wyników. Czujniki powinny być dobierane
do przepływu, a nie rozmiarów rur.

Zalecany zakres roboczy (m3/h)

FS100PBSP

1.2 - 12.2

FS150PBSP

1.1 – 22.7

FS200PBSP

2.3 – 45.4

FS300PBSP

4.5 – 68.1

FS400PBSP

9.1 – 113.6

www.rainbird.eu
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The Intelligent Use of Water.TM
PRZY WÓDZT WO • EDUKACJA • WSPÓŁPRACA • PRODUKTY

W firmie Rain Bird® jesteśmy przekonani,
że naszym obowiązkiem jest
opracowywanie produktów i technologii,
które efektywnie korzystają z wody.
Nasze zaangażowanie obejmuje również
edukację, szkolenia i usługi dla naszej
branży i społeczeństwa.
Potrzeba oszczędzania wody nigdy nie
była większa. Pragniemy robić jeszcze
więcej, a z Państwa pomocą jest to
możliwe.
Więcej informacji na temat technologii
Inteligentnego korzystania z wody
„T h e I n t e l l i g e n t U s e o f W a t e r ™ ”
można znaleźć na stronie
www.rainbird.com.

Rain Bird Europe SNC
900, rue Ampère, B.P. 72000
13792 Aix en Provence Cedex 3
FRANCE
Tel: (33) 4 42 24 44 61
Fax: (33) 4 42 24 24 72
rbe@rainbird.eu - www.rainbird.eu

Rain Bird France SNC
900, rue Ampère, B.P. 72000
13792 Aix en Provence Cedex 3
FRANCE
Tel: (33) 4 42 24 44 61
Fax: (33) 4 42 24 24 72
rbf@rainbird.eu - www.rainbird.fr

Rain Bird Sverige AB
Fleningevägen 315
254 77 Fleninge
SWEDEN
Tel: (46) 42 25 04 80
Fax : (46) 42 20 40 65
rbs@rainbird.eu - www.rainbird.se

Rain Bird Iberica S.A.
Polígono Ind. Pinares Llanos
C/ Carpinteros, 12, 2ºC
28670 Villaviciosa de Odón, Madrid
ESPAÑA
Tel: (34) 91 632 48 10
Fax: (34) 91 632 46 45
rbib@rainbird.eu - www.rainbird.es
portugal@rainbird.eu - www.rainbird.pt

Rain Bird Deutschland GmbH
Oberjesinger Str. 53
71083 Herrenberg-Kuppingen
DEUTSCHLAND
Tel: (49) 07032 99010
Fax: (49) 07032 9901 11
rbd@rainbird.eu – www.rainbird.de

Rain Bird Türkiye
İstiklal Mahallesi,
Alemdağ Caddesi, No.262
34760 Ümraniye İstanbul
TÜRKİYE
Tel: (90) 216 443 75 23
Fax: (90) 216 461 74 52
rbt@rainbird.eu - www.rainbird.com.tr
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