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2010 NOWE PRODUKTY

LINIA KROPLUJĄCA SERII XF

Najbardziej elastyczny, odporny na załamania emiter liniowy kompensujący ciśnienie
■■ Zaprojektowany do nawadniania
runa, gęstych nasadzeń,
żywopłotów, drzew i innych
nasadzeń
■■ Wyjątkowo elastyczne rury do
szybkiej i prostej instalacji
■■ Opatentowana budowa emitera
zaprojektowana tak, by zapewnić
zwiększoną niezawodność
■■ Dłuższe niż u konkurencji ciągi
poziome przy mniejszej liczbie
elementów

DANE TECHNICZNE
Ciśnienie: 0,59 do 4,14 bar.
Natężenie przepływu: 2,3 l/h
Temperatura: Woda: Do 38º C
Otoczenie: Do 52º C
Wymagana filtracja: 125 mikronów
WYMIARY
Średnica zewnętrzna: 16,1 mm
Średnica wewnętrzna: 13,6 mm
Grubość ścianki: 1,2 mm
Rozstaw: 33, 40 oraz 50 cm.

WŁAŚCIWOŚCI
• Łatwość montażu
- Wyjątkowy materiał zapewnia
znacznie większą elastyczność i
odporność na załamania, co
pozwala na mocniejsze zginanie z
mniejszą liczbą stojaków
mocujących rurę, co upraszcza i
przyspiesza instalację
- Łatwiejsze rozwinięcie rury,
znacznie ułatwiające ułożenie bez
załamań i zapętleń
- Duży wybór rozstawu i długości
zapewnia elastyczność podczas
projektowania i mnogość
zastosowań
- Pasuje do wciskanych końcówek
linii kroplującej serii XF oraz
końcówek wciskanych 17mm
- Przy instalacji pod powierzchnią
gruntu należy użyć zestaw zaworu
ciśnieniowego/podciśnieniowego
• Trwałość
- 1,2 mm. Najwyższa odporność na
pęknięcia, kruszenie i uszkodzenia
mechaniczne
- Dwuwarstwowa rura (brązowa na
czarnej) zapewnia niezrównaną
odporność na środki chemiczne,
uszkodzenia wywołane
promieniowaniem UV i porastanie
algami
• Niezawodność
- Budowa emitera kompensującego
ciśnienie zapewnia stałe natężenie
przepływu na całej długości ciągu
poziomego, co zapewnia wyższą
równomierność, niezależnie od
nachylenia terenu
- Emiter XF jest samoprzepłukujący.
Ma ruchomą membranę, która w
sposób ciągły przepłukuje się
podczas cyklu nawadniania
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AKCESORIA
Kształtki wciskane do linii kroplującej
serii XF (strona 3)

Maksymalna długość w poziomie (m)
Maksymalna długość w poziomie (m)
Rozstaw 33 cm
wlocie
Bar
Nominalne natężenie przepływu (l/h)
2,3
1,0
66
1,7
90
2,4
111
3,1
126
3,8
138

Ciśnienie na

MODELE
XFD2333200: 33 cm rozstawu
emiterów i 200 m długości.
XFD2350200: 50 cm rozstawu
emiterów i 200 m długości.
XFD2333100: 33 cm rozstawu
emiterów i 100 m długości.
XFD2340100: 40 cm rozstawu
emiterów i 100 m długości.
XFD2350100: 50 cm rozstawu
emiterów i 100 m długości.
XFD233350: 33 cm rozstawu
emiterów i 50 m długości.
XFD234050: 40 cm rozstawu
emiterów i 50 m długości.
XFD233325: 33 cm rozstawu
emiterów i 25 m długości.
XFD1600: brązowa rura bez
emiterów, 100 m długości.
XFD160050: brązowa rura bez
emiterów, 50 m długości.
XFD160025: brązowa rura bez
emiterów, 25 m długości.

Maksymalna długość w poziomie (m)
Ciśnienie na
Maksymalna długość w poziomie (m)
wlocie
Rozstaw 40 cm
Bar
Nominalne natężenie przepływu (l/h)
2,3
1,0
109
1,7
140
2,4
160
3,1
179
3,8
195
Maksymalna długość w poziomie (m)
Ciśnienie na
Maksymalna długość w poziomie (m)
wlocie
Rozstaw 50 cm
Bar
Nominalne natężenie przepływu (l/h)
2,3
1,0
90
1,7
114
2,4
135
3,1
150
3,8
162
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SERIA XFD

Kształtki wciskane do linii kroplującej
serii XF
■■ Brązowe, acetalowe końcówki
kompatybilne z linią kroplującą
serii XF i większością rur polietylenowych o średnicy zewnętrznej 17
mm
■■ Zaprojektowane pod kątem
zapewnienia trwałości połączeń
rur, nawet przy pracy w ciężkich
warunkach
■■ Tak jak w przypadku linii
kroplującej XF, brązowy kolor
zlewa się z otoczeniem
WŁAŚCIWOŚCI
• Łatwość montażu
- Pełna linia końcówek
wciskanych 17 mm zapewnia
łatwiejszy i szybszy montaż linii
kroplującej XF
• Niezawodność
- Wykonane z mocnego plastiku,
odpornego na złamania i
działanie promieniowania UV w
celu zapewnienia trwałości
- Dwa szerokie wypusty
umożliwiają bezpieczne
mocowanie rury bez używania
zacisków
DANE TECHNICZNE
Maksymalne ciśnienie robocze: 8 bar

XFD-COUP

XFD TEE

XFD ELBOW

MODELE
XFD-COUP: Złączka prosta dla rur 17
mm
XFD ELBOW: Kolanko dla rur 17 mm
XFD TEE: Trójnik dla rur 17 mm
XFD-MA-050: Adapter męski 17 mm
x 1/2”
XFD-MA-075: Adapter męski 17 mm
x 3/4”
XFD-FA-075: Adapter żeński 17 mm x
3/4”
XFD-EMA-050: Adapter męski kolanko
17 mm x 1/2”
XFD-EMA-075: Adapter męski kolanko
17 mm x 3/4”
XFD-TMA-050: Adapter męski trójnik17
x 1/2” x 17 mm
XFD-TMA-075: Adapter męski trójnik
17 x 3/4” x 17 mm
XFD-TFA-075: Adapter żeński trójnik 17
mm x 3/4” x 17 mm
XFD CROSS: Krzyżak 17x 17 x17 x17
mm
XFD-LDL-XFD: Adapter redukcyjny 17
x 16 mm

XFD-CROSS

XFD-MA-050

XFD-MA-075

XFD-EMA-050

XFD-EMA-075

XFD-TMA-050

XFD-TMA-075

XFD-TFA-075

XFD-FA-075

XFD-LDL-XFD

ZAWORY RĘCZNE

Zawory ręczne z gwintem męskim 3/4” (17 mm) oraz gwintem żeńskim 3/4” (17 mm)
■■ Służy do podłączania linii
kroplującej XF do punktu
zasilającego wodą oraz do
ręcznego otwierania i zamykania
systemu
■■ Wykonane z acetalu w celu
zapewnienia najwyższej
niezawodności
■■ Duży przepust wody w celu
zwiększenia maksymalnego
natężenia przepływu przy
jednoczesnym zmniejszeniu utraty
ciśnienia
DANE TECHNICZNE
Maksymalne ciśnienie robocze: 8 bar

www.rainbird.eu

MODELE:
VL1734: Zawór ręczny z gwintem
męskim 3/4” dla rur 17 mm
VF1734: Zawór ręczny z gwintem
żeńskim 3/4” dla rur 17 mm
VL1734

VF1734

3

2010 NOWE PRODUKTY

SERIA XCZ-075-PRF, XCZ-100-PRF
Startowe zestawy sterowania strefą 3/4” i 1”
■■ Zestawy sterowania strefą zawierają
wszystkie elementy niezbędne do
regulacji natężenia przepływu,
ciśnienia oraz filtracji w przypadku
stref mikronawadniania.
■■ W połączeniu ze sterownikiem
nawadniania (zasilanym bateryjnie
albo 24V) te wygodne w użyciu
zestawy umożliwiają automatyczną
kontrolę procesu mikronawadniania
■■ Nowość! Te zestawy sterujące są
również dostępne z fabrycznie
zainstalowanym zaworem elektromagnetycznym, co umożliwia pracę
ze sterownikami zasilanymi
bateryjnie
WŁAŚCIWOŚCI
• Łatwość montażu
- Zawiera zawór oraz filtr RBY
regulujący ciśnienie
- Najprostszy zestaw sterujący na
rynku z najmniejszą ilością części
dla łatwej instalacji i konserwacji
- Krótsze zestawy o niewielkiej
ilości elementów, co umożliwia
umieszczenie większej ich ilości w
skrzynce zaworowej

PRB-QKCHK-100

Filtr koszykowy regulujący ciśnienie
■■ Ten innowacyjny filtr zapewnia
niezawodność oraz obniża koszty
robocizny i konserwacji systemu
■■ Nowość! Łączy filtrację i regulację
ciśnienia w jednym module w celu
ochrony dalszych elementów
systemu mikronawadniającego
■■ Nowy filtr koszykowy regulujący
ciśnienie zmniejsza liczbę elementów
w strefie kontrolnej, co umożliwia
zmniejszenie i ułatwienie montażu
WŁAŚCIWOŚCI
• Łatwość instalacji i konserwacji
- Wieczko filtra wyposażone jest
we wskaźnik, którego kolor
zmienia się z zielonego na
czerwony, gdy filtr jest pełny, co
pozwala określić, kiedy należy go
czyścić. Obniża to znacznie koszty
konserwacji i eliminuje
konieczność zgadywania, czy
zachodzi potrzeba czyszczenia
filtra.
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• Niezawodność
- Najbardziej niezawodne zestawy
na rynku ze sprawdzonymi
zaworami niskoprzepływowymi
lub zaworami DV, z mniejszą
ilością gwintowanych połączeń,
zapewniają mniejsze ryzyko
wycieku wody zarówno podczas
instalacji, jak i pracy systemu
DANE TECHNICZNE
Ciśnienie: 1,4 do 10,3 bar
Natężenie przepływu: Moduły 3/4”:
45,4 do 1136 l/h; 0,01 do 0,32 l/s
Moduły 1”: 681 do 3407 l/h; 0,19
do 0,95 l/s
Filtracja: 75 mikronów
Ciśnienie na wyjściu: 2,0 bar (3/4”) albo
2,8 bar (1”)
MODELE
XCZ-075-PRF: Zawór
niskoprzepływowy 3/4” + Filtr 3/4” RBY
regulujący ciśnienie
XCZ-100-PRF: Zawór DV 1” + Filtr 1”
RBY regulujący ciśnienie
ICZ-075-TBOS:: Zawór
niskoprzepływowy 3/4” z cewką
bateryjną + Filtr 3/4” RBY regulujący
ciśnienie

- Gwintowane wieczko ułatwia
zdejmowanie i czyszczenie
membrany ze stali nierdzewnej.
- Funkcja No Spill zapobiega
wydostawaniu się zanieczyszczeń
na zewnątrz elementu filtra
koszykowego podczas
wyjmowania membrany przy jej
czyszczeniu.
- Moduł łączy wiele
funkcjonalności, co zmniejsza
liczbę połączeń, ułatwiając tym
samym instalację i oszczędzając
czas

ICZ-075-TBOS

IXZ-100-TBOS
IXZ-100-TBOS: Zawór DV 1” z cewką
bateryjną + Filtr 1” RBY regulujący
ciśnienie

WYMIARY
Długość: 17,5 cm
Szerokość: 8,8 cm
Wysokość: 17,3 cm
MODELE
PRB-QKCHK-100: Filtr koszykowy 1”
regulujący ciśnienie
QKCHK-100M: Membrana 150
mikronów
QKCHK-200M: Membrana 75 mikronów

DANE TECHNICZNE
Ciśnienie: 1 do 10,3 bar
Natężenie przepływu: Filtr koszykowy
1”: 681 do 4542 l/h
Temperatura: Do 66°C
Ciśnienie na wyjściu: 2,8 bar
Filtr koszykowy PR:
Minimalny wpływ dla ciśnienia na wyjściu
Natężenie przepływu (m /h)
Ciśnienie (bar)
0,68
2,8
1,13
2,8
2,27
2,9
3,41
3,3
4,54
3,9
3
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SYSTEM ZŁĄCZ PCV

Kompletny system złącz męskich i żeńskich
■■ System złącz teleskopowych pozwala
wymienić zawór (o różnych długościach)
bez przecinania albo dodawania nowych
elementów
■■ Duże O-ringi zapewniają brak wycieków
■■ Wszystkie elementy zaciskane ręcznie
WŁAŚCIWOŚCI
• Szybkość i łatwość montażu
- Unikalna, teleskopowa budowa daje
możliwość regulacji i łatwej wymiany
zaworów
- Złącza zaworów żeńskich podłącza się
bezpośrednio do złącz męskich, bez
konieczności stosowania adapterów
- Złącza zaworów męskich podłącza się
bezpośrednio do złącz żeńskich, bez
konieczności stosowania adapterów
- Bez konieczności użycia taśmy
teflonowej podczas montażu
DANE TECHNICZNE
Ciśnienie robocze: 10,5 bar
Ciśnienie maksymalne: 33 bar
MODELE:
Seria RB 1300 - złącza zaworów z
końcówkami męskimi
RB1301-010 : Trójnik 1” F x 1” M
obrotowy x 1” M
RB1301-210 : 1” F x 2 wyjścia 1” M
obrotowe x 1” M
RB1303-010 : Trójnik 2 wyjścia 1” M
obrotowe x 1” F
RB1306-010 : Kolanko 1” M x 1” M
obrotowy
RB1312-010 : Kolanko 1” F x 1” M
obrotowy
RB1320-010 : Krzyżak 1” F x 2 wyjścia 1”
M obrotowe x 1” M

ŁĄCZNIK KABLOWY DB

Łatwość łączenia
■■ Zintegrowana, jednoczęściowa budowa i
zintegrowana nakrętka przewodu
zapewnia niezawodność połączenia
jednym ruchem
■■ Dopuszcza włożenie do trzech przewodów 4 mm2
■■ Wodoodporny

SERIA RB 1200
RB1330-010 : Mufa 1” F x 1” F
RB1330-131: Mufa 1” F x ¾” F
RB1348-010 : Zaślepka 1” F
RB1301-310: Złączka 3-wyjściowa 1” F
x 3 wyjścia 1” M obrotowe x 1” M
RB1301-410: Złączka 4-wyjściowa 1” F
x 4 wyjścia 1” M obrotowe x 1” M
Seria RB 1200 - złącza zaworów z
końcówkami żeńskimi
RB1201-010 : Trójnik 1” F x 1” F
obrotowy x 1” M
RB1201-210 : 1” F x 2 wyjścia 1” F
obrotowe x 1” M
RB1203-010 : Trójnik 2 wyjścia 1” F
obrotowe x 1” F
RB1206-010 : Kolanko 1” M x 1” F
obrotowy
RB1212-010 : Kolanko 1” F x 1” F
obrotowy
RB1220-010 : Krzyżak 1” F x 1” F
obrotowy x 1” F obrotowy x 1” M
RB1201-310 : Złączka 3-wyjściowa 1” F
x 3 wyjścia 1” F obrotowe x 1” M
RB1201-410 : Złączka 4-wyjściowa 1” F
x 4 wyjścia 1” F obrotowe x 1” M
RB1239-131: Adapter 1” M x ¾” F
RB1282-010: Adapter 1” M x 1” M
RB1282-131: Adapter 1” M x ¾” M

RB1201-010

RB1201-210

RB1203-010

RB1212-010

RB1206-010

RB1220-010

RB1239-131

RB1282-010

RB1201-310

RB1282-131

RB1201-410
SERIA RB 1300

RB1301-010

RB1306-010

RB1330-010

RB1301-310

RB1301-210

RB1312-010

RB1330-131

RB1303-010

RB1320-010

RB1348-010

RB1301-410

DANE TECHNICZNE
Używaj do połączeń kabli napięcia
zmiennego 24 V do 600 V
MODELE
DB0025

WŁAŚCIWOŚCI
• Niezawodność
- Niwelowanie naprężeń zapewnia
bezpieczeństwo kabli i zapobiega ich
rozerwaniu
- Wodoodporny, silikonowy środek
uszczelniający chroni przed korozją
- Materiał odporny na działanie
promieniowania UV zapewnia, że
działanie produktu nie pogarsza się
nawet po długim okresie
nasłonecznienia

www.rainbird.eu
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ZRASZACZE SERII 8005

Zraszacze wynurzalne o długim zasięgu
Nowy zraszacz 8005 - teraz obsługuje większy zakres promieni !
■■ Nowość! Teraz obsługuje większy
zakres promieni (od 12 m do 24,7 m)
■■ Bardziej zielona trawa przy mniejszej
ilości wody – dysze Rain Curtain™
zapewniają doskonałą
równomierność
■■ Oszczędź czas i koszty wymiany
stosując ten odporny na uszkodzenia
i działanie wandali zraszacz
WŁAŚCIWOŚCI
• Technologia dysz Rain Curtain™
- Dysze Rain Curtain™ dla
optymalnego rozprowadzenia i
nawodnienia blisko zraszacza
skutkują wysoką równomiernością
- Dysze są wymienne od przodu,
bez konieczności użycia
specjalnych narzędzi
• Odporność na uszkodzenia i
działanie wandali
- Ochrona przed wandalami: Po
ataku wandali ustawienia sektora
są przywracane na ustawienia
wyjściowe (Memory Arc® ).
- Niedemontowalny mechanizm
przekładni zapobiega
uszkodzeniom przez wandali
- Wzmocnione mosiądzem łączenie
wieżyczki dyszy z częścią
wynurzalną jest odporne na
uszkodzenia przy uderzeniach
bocznych
- Dostępny model z częścią
wynurzalną ze stali nierdzewnej,
która pomaga zapobiegać
niszczeniu przez wandali na
terenach publicznych
• Łatwość instalacji i konserwacji
- Suw w prawo i w lewo jest
regulowany niezależnie, co
umożliwia łatwy montaż bez
konieczności obracania obudowy
lub utraty połączenia z rurą
- Łatwe nastawianie sektora
mokrego i sektora suchego od
góry za pomocą płaskiego
śrubokręta, w zakresie 50°-330°
albo pełne 360° bez zawracania.
- Samonastawny regulator turbiny
pozwala na wymianę dysz bez
dodatkowych ustawień
• Rozwiązania projektowe i
bezpieczeństwo
- Standardowy zawór stopowy
Seal-A-Matic™ (SAM) zapobiega
niekontrolowanemu wyciekowi z
elementów położonych na
obniżeniach terenu
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- Standardowe pokrycie z
zielonej gumy
- Mała część wystająca zmniejsza
ryzyko obrażeń na terenach
przeznaczonych do gry
- Opcjonalna zaślepka Sod Cup dla
bezpieczeństwa graczy do
zastosowań na terenach
sportowych
• Trwałość
- Pięcioletnia gwarancja handlowa
- Przekładnia smarowana wodą
- Silna sprężyna powrotna zapewnia
prawidłowe chowanie części
wynurzalnej
DANE TECHNICZNE
Promień: 11,9 do 24,7 m
Ciśnienie: 3,5 do 6,9 bar
Natężenie przepływu: 2,54 do 8,24
m3/h
Wlot z gwintem wewnętrznym 1”
(26/34) BSP
Zawór stopowy SAM zatrzymuje do
3,1 m wzniosu
Dysze Rain Curtain™: 04-czarne,
06-jasnoniebieskie, 08-ciemnozielone,
10-szare, 12-beżowe,
14-jasnozielone, 16-ciemnobrązowe,
18-ciemnoniebieskie, 20-czerwone,
22-żółte, 24-pomarańczowe, 26-białe
Kąt wylotowy dysz wynosi 25°
WYMIARY
Wysokość wynurzenia: 12,7 cm
Wysokość całkowita: 25,7 cm
Średnica części wystającej: 4,8 cm
Średnica całkowita: 7,9 cm
Uwaga: wysokość wynurzenia jest
mierzona od pokrywy do środka
głównego portu dyszy. Wysokość
obudowy mierzona przy schowanej
części wynurzalnej.
MODELE
8005: Wlot z gwintem wewnętrznym 1”
(26/34) BSP (rdzeń części wynurzalnej
z plastiku)
8005-SS: Wlot z gwintem
wewnętrznym 1” (26/34) BSP
(rdzeń części wynurzalnej ze stali
nierdzewnej)

AKCESORIA

ZAŚLEPKA SOD CUP

ZASTOSOWANIA
Zaślepka Sod Cup firmy Rain Bird
jest dopasowana do
zraszaczy 8005 i pozwala nałożyć
na jej czubek kawałek prawdziwej
trawy.
Jest to idealne rozwiązanie dla
obszarów,
w których niezbędne są
niewidoczne zraszacze. Może być
użyta
w nowych instalacjach albo podczas
rozbudowy.
MODELE
8005 Zaślepka Sod Cup

www.rainbird.eu
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ZRASZACZE SERII 8005

Przykładowy projekt
Zaaprobowany przez Francuską / Szwajcarską Federację Piłki Nożnej do
stosowania na płytach boisk.

WYDAJNOŚĆ

NOWOŚĆ

Standardowa
pokrywa gumowa o
widocznej średnicy
4,8 cm - dla poprawy
bezpieczeństwa na
boiskach sportowych.
Mechanizm
zabezpieczający przed
wandalami z funkcją
Memory Arc®.
Mosiężny wzmocniony
trzon dla lepszego
zabezpieczenia przed
wandalami.
Niedemontowalny
mechanizm
przekładni.

Regulowane zakresy lewej i
prawej pozycji.
Mechanizm regulacji dla pracy
sektorowej i pełnozakresowej
bez nawrotu.

Wymienne, zróżnicowane
kolorystycznie Dysze Rain
Curtain™ dla doskonałej
dystrybucji wody.

Aktywowana
ciśnieniem uszczelka
zabezpiecza
wnętrze przed
zanieczyszczeniami.
Element
samonastawny ustawia
się automatycznie po
wymianie dyszy.

Zawór stopowy
Seal-A-Matic™ (SAM)
zapobiega tworzeniu
się kałuż i erozji.

Filtr z wbudowanym
zabezpieczeniem
przed mrozem.
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bar
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,2
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,2
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,2
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
6,9
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
6,9
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
6,9
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
6,9

m
11,9
11,9
11,9
11,9
11,9
13,7
13,7
13,7
13,7
13,7
14,9
14,9
14,9
14,9
14,9
16,1
16,3
16,5
16,7
16,8
17,5
17,7
18,0
18,3
18,5
18,6
18,0
18,5
18,9
19,2
19,2
19,6
19,8
18,7
19,6
20,1
20,4
20,6
21,0
21,0
19,2
19,7
20,1
20,6
21,0
21,5
21,7
19,9
20,3
21,1
21,6
21,6
22,1
22,5
22,9
20,0
21,3
22,0
22,4
22,8
22,9
23,4
23,5
19,3
20,7
22,0
23,0
23,5
23,9
24,1
24,1
20,0
21,8
22,6
23,2
24,1
24,1
24,3
24,7

m3/h
0,86
0,93
1,00
1,06
1,13
1,28
1,37
1,45
1,54
1,62
1,59
1,75
1,92
2,09
2,25
2,10
2,30
2,40
2,50
2,70
2,52
2,70
2,87
3,05
3,23
3,30
2,89
3,17
3,37
3,54
3,72
3,96
4,06
3,28
3,54
3,77
3,99
4,22
4,45
4,54
3,69
3,97
4,22
4,47
4,74
4,95
5,04
4,25
4,50
4,79
5,11
5,42
5,65
5,89
6,09
5,08
5,23
5,51
5,84
6,19
6,71
6,84
6,97
5,11
5,50
5,88
6,26
6,62
6,92
7,22
7,45
5,57
6,01
6,42
6,80
7,14
7,50
7,91
8,24

■ mm/h
12
13
14
15
16
14
15
15
16
17
14
16
17
19
20
16
17
18
18
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19
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20
20
20
21
20
20
21
21
21
21
21
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23
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24
24
24
25
26
28
25
25
25
25
26
27
27

■ 50%

▲ mm/h
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20
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19
20
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22
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22
22
23
24
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23
23
24
24
23
24
24
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25
25
25
25
25
25
25
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27
27
27
29
27
26
27
28
30
29
29
32
30
28
27
28
28
29
30
32
29
29
29
28
30
31
31

▲ 50%
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SERIA ELR

Inteligencja dla sztucznych nawierzchni sportowych

■■ Nowa koncepcja! ELR to najinteligentniejszy na świecie elektryczny
zraszacz o długim zasięgu,
zaprojektowany specjalnie do
nawadniania sztucznych boisk
■■ Bez rowów z wodą - ELR steruje
zaworami i obraca się tak długo, aż
zawór zostanie całkowicie
zamknięty
■■ Ekonomia - jeden ELR może
obsługiwać kilka boisk o różnych
ustawieniach sektora
■■ Większa niezawodność - Brak
wibracji po zamontowaniu na
części wynurzalnej
WŁAŚCIWOŚCI
• Łatwość montażu, użycia i
konserwacji
- Łatwe ustawienie sektora
suchego i mokrego w zakresie
od 0 do 360° za pomocą
przenośnego nadajnika.
- Jeden moduł może pracować w
trybie wycinka okręgu i pełnego
okręgu bez nawrotu, co
redukuje liczbę modułów do
zastosowania.
- Elektryczny silnik regulacyjny
nie wymaga dostosowania po
zainstalowaniu innej dyszy.
- Wbudowany uchwyt dla
łatwego przenoszenia.
- Regulowana prędkość obrotowa
od 2 min 10 s na obrót do 90 s
na obrót.
- Stała prędkość obrotowa dla
każdej dyszy, przy każdym
ciśnieniu.
• Ochrona przed wandalami i
bezpieczeństwo
- Funkcja Memory Arc® przywraca
ELR do wyjściowego ustawienia
sektora po przekręceniu go
poza punkt nawrotu na granicy
sektora.
- Funkcja Active Memory Arc®
zamyka zawór gdy zostanie on
obrócony poza sektor.
- Po wyłączeniu ELR
automatycznie przechodzi na
pozycję parkowania, co pozwala
uniknąć problemów po
ponownym uruchomieniu
zraszacza.
- Wykrywanie przeszkód
zapobiega uszkodzeniom
podczas działania ELR.
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• Dysze
- Dysze główne są wymienne od
przodu, bez konieczności użycia
szczególnych specjalistycznych
narzędzi.
- Kąt wylotowy dyszy
- Dysza główna dla największego
promienia: 23°.
- Druga dysza dla nawadniania
obszaru w pobliżu: 15°.
- Średnice dyszy głównej: 21mm,
23mm, 26mm, 28mm, 30mm,
33mm.
Programowanie
- Programowanie za pomocą
przenośnego nadajnika
radiowego:
Do 20 boisk
Do 15 ELR na boisko
Do 50 programów
- Typy programów: 3
Tryb automatyczny
Tryb ręczny
Tryb klucza
- Grafik programu:
7-dniowy
Nieparzyste/parzyste (+/-31)
Cykliczny
- 1 czas wykonania na zraszacz i
na program
- 1 ELR może być przypisany do
kilku boisk o różnych
ustawieniach sektorów
- Ręczne uruchomienie za
pomocą przenośnego nadajnika
(tryb ręczny) albo zewnętrznego
stycznika (tryb klucza)
- Funkcja zatrzymania w razie
konieczności ręcznie zatrzymuje
cykl nawadniania
- Synchronizacja pomiędzy
stacjami określana w sekundach
- Opóźnienie pomiędzy stacjami:
od 1 sekundy do 2 godzin
- Budżet nawadniania od 0 do
200%
- Czas od opadu deszczu od 1 do
90 dni
- Wodoodporność IP 68
- Pamięć trwała
- Wejście od czujników o suchym
kontakcie

ELEKTRYCZNE DANE TECHNICZNE
Temperatura robocza: 0° do 50°C
Temperatura przechowywania: -20° do
50°C
Zasilanie: napięcie zmienne 24 V
Wyjście z zaworu: napięcie zmienne 24 V
Napięcie rozruchowe: zmienne 16 V
Napięcie nominalne: zmienne 12V
MODELE
Model standardowy ELR
Nadajnik przenośny ELR
Zasilacz ELR (napięcie zmienne 24 V)
Moduł MV ELR

DANE TECHNICZNE
Promień: od 9 do 57,5 cm
Ciśnienie robocze: od 3 do 7 bar
Robocze natężenie przepływu: od 39
do 115 m3/h
Wlot: Gwintowany 3”

www.rainbird.eu
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WYDAJNOŚĆ
Standard ELR

Dysze

21 mm

23 mm

26 mm

28 mm

30 mm

33 mm

Ciśnienie
(bar)

Promień
(m)

Natężenie
przepływu
(m3/h)

4

39,5

39,6

5

43,0

41,3

6

45,0

45,0

7

47,0

48,5

4

42,0

44,3

5

48,5

48,6

6

49,0

54,0

7

49,5

57,3

4

44,5

56,0

5

49,5

61,3

6

51,0

68,9

7

54,0

72,3

4

46,0

63,0

5

51,0

70,5

6

53,5

77,0

7

56,0

83,0

4

48,0

73,0

5

54,5

81,0

6

56,0

89,0

7

56,5

96,0

4

50,5

86,5

5

52,0

97,0

6

55,5

105,0

7

57,5

114,5

www.rainbird.eu

Przekrój modelu standardowego ELR

9

2010 NOWE PRODUKTY

SERIA ELR

Nadajnik przenośny
■■ Łatwość użycia - Programujesz
nadajnik przenośny tak, jak
dowolny sterownik. Następnie
przesyłasz program do ELR drogą
radiową
■■ Ekonomia –Zarządzasz nawet 20
boiskami za pomocą jednego
nadajnika przenośnego
■■ Przyjazny użytkownikowi
– Menu jak w telefonie
komórkowym i teksty w wielu
językach
WŁAŚCIWOŚCI
• Łatwość użycia
- Częstotliwość radiowa (869
MHz) nie wymaga żadnych
licencji
- Przenośny nadajnik radiowy
pozwala zdalnie wykonać
następujące operacje:
Dostosowanie sektora
Regulacja prędkości obrotowej
Regulacja pozycji parkowania
Zarządzanie nawadnianym
obszarem/ boiskiem
Zarządzanie programem
Ręczne uruchomienie

- Funkcja zatrzymania ręcznie
zatrzymuje cykl nawadniania w
razie konieczności
- Synchronizacja pomiędzy
stacjami określana w sekundach
- Opóźnienie pomiędzy stacjami:
od 1 sekundy do 2 godzin
- Budżet nawadniania od 0 do
200%
- Czas od opadu deszczu od 1 do
90 dni
- Wodoodporność IP 54
- Pamięć trwała
ELEKTRYCZNE DANE TECHNICZNE
Temperatura robocza: 0° do 50°C
Temperatura przechowywania: -20° do
50°C
Zasilanie: 9 V
WYMIARY
Wysokość: 146 mm
Szerokość: 58 mm
Głębokość: 36 mm
MODEL
Nadajnik przenośny ELR

• Przyjazny użytkownikowi
- Ergonomiczna i zwarta budowa
- Duży ekran z matrycą LCD z
menu i łatwą do zrozumienia
grafiką
- Ekran LCD wyświetla informacje
jak wszystkie telefony
komórkowe
• Programowanie
- Programowanie za pomocą
przenośnego nadajnika
radiowego:
Do 20 boisk
Do 15 ELR na boisko
Do 50 programów
- Typy programów: 3
Tryb automatyczny
Tryb ręczny
Tryb klucza
- Grafik programu:
7-dniowy
Nieparzyste/parzyste (+/-31)
Cykliczny
- 1 czas wykonania na zraszacz i
na program
- 1 ELR może być przypisany do
kilku boisk o różnych
ustawieniach sektorów
- Ręczne uruchomienie za
pomocą nadajnika przenośnego
(tryb ręczny)
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SMRT-Y

Zestaw czujnika wilgotności gleby
■■ Przekształca dowolny sterownik w
sterownik inteligentny
■■ Prosta, niezawodna budowa z
dwoma głównymi elementami
(sprzedawane jako zestaw):
- Czujnik wilgotności gleby
mocowany w gruncie
- Interfejs użytkownika sterowania
czujnikiem
■■ Cyfrowy czujnik TDT™ pozwala na
wysoce dokładny pomiar, który nie
zależy od temperatury i przewodności
elektrycznej gruntu (EC)
WŁAŚCIWOŚCI
• Oszczędność wody
- Dodaje pętlę sprzężenia zwrotnego
do systemów nawadniania,
oszczędzając wodę poprzez system
włączania i wyłączania oparty na
cyfrowym pomiarze objętościowej
zawartości wody w glebie. Czujnik
wykonuje pomiar wilgotności gleby
co 10 minut. Gdy czujnik wykryje
suchą glebę przed normalnym
cyklem nawadniania, cykl jest
wykonywany. Jeśli wilgotność
gleby jest powyżej progu, cykl
nawadniania jest zawieszany w celu
uniknięcia marnowania wody
- Typowa oszczędność wody wynosi
40% albo więcej
• Cyfrowy czujnik wilgotności gleby
TDT™
- Dokładnie mierzy i wyświetla
temperaturę i przewodność
elektryczną gleby (EC)
- Odporny na korozję, mocowany
w gruncie czujnik wykonany z
nierdzewnej stali szlachetnej 304
- Czujnik nie wymagający
konserwacji - zakop i zapomnij
- Odczyty wilgotności pozostają
stabilne nawet po zmianie
zasolenia i temperatury gleby
- Czujnik nigdy nie wymaga kalibracji
• Interfejs użytkownika z odczytem 		
poprzez panel LCD
- Klawisze dotykowe z odczytem
cyfrowym na panelu LCD wyświetlają:
Bezwzględną, objętościową
zawartość wody, 0-100%
Temperaturę gleby w stopniach
Fahrenheita albo Celsjusza
Przewodność gleby w dS/m
Historię siedmiu cykli nawadniania
Wskaźnik nawadniania dozwolone/
zawieszone
Wskaźnik trybu obejścia

www.rainbird.eu

- Automatyczne ustawianie progu
wilgotności z regulacją kroku
zwiększania/zmniejszania
- Klawisz dotykowy obejścia czujnika
dla łatwego wyłączenia
- Czujnik może wyizolować do
dwóch niezależnych stref
- Zaprojektowany do użycia w
instalacjach na otwartym terenie
DANE TECHNICZNE
- Zakres temperatur roboczych: -20°C
do 70°C
- Zakres temperatur nieniszczących:
-40°C do 85°C
WYMIARY
Sterownik czujnika
Szerokość całkowita: 76 mm
Wysokość całkowita: 76 mm
Głębokość całkowita: 19 mm
Czujnik wilgotności gleby
mocowany w gruncie
(bez przewodów)
Szerokość całkowita: 50 mm
Długość całkowita: 200 mm
Głębokość całkowita: 12 mm
MODELE
Zestaw SMRT-Y: Zawiera interfejs
użytkownika sterownika oraz czujnik
wilgotności gleby mocowany w
gruncie

11

2010 NOWE PRODUKTY

SERIA STPI : STP-400I, STP-600I, STP-900I,

Najprostszy w programowaniu i obsłudze sterownik w branży nawodnień
■■ Tak łatwy w obsłudze, że nie
będziesz nawet musiał czytać
instrukcji
■■ Proste w obsłudze programowanie
„At-a-Glance” pozwala widzieć na
kontrolerze wszystkie informacje z
grafikiem nawadniania dla każdej
strefy jednocześnie
■■ Niezależna kontrola stref zapewnia
elastyczność polegającą na
łatwości dostosowania się do
różnych wymogów nawodnienia
każdej ze stref.
WŁAŚCIWOŚCI
OSZCZĘDNOŚĆ WODY
- Funkcja “Adjust Water” pozwala
łatwo zwiększyć albo zmniejszyć
grafik nawadniania w celu
dostosowania się do zmieniających
się wymogów nawodnienia. Można
zwiększyć o 100% albo zmniejszyć
o 90% (z krokiem co 10%).
- Funkcja “Water Now” pozwala
ręcznie dodać wodę do strefy
nawadniania, bez wpływu na
uprzednio ustalony grafik strefy.
- W wypadku przedłużającego się
deszczu możesz w prosty sposób
zawiesić grafik nawadniania na
okres do 72 godzin (z krokiem co
12 godzin) za pomocą funkcji “Rain
Delay”.
- Aby pomóc w zarządzaniu
ograniczeniami wody, sterownik
można skonfigurować do
nawadniania wyłącznie w
określone dni tygodnia albo dni
parzyste lub nieparzyste.
NIEZAWODNOŚĆ PRACY
- Ustawienia takie jak: bieżąca data
i czas, a także grafik nawadniania
są w wypadku utraty zasilania
bezpiecznie przechowywane w
trwałej pamięci sterownika.
- Bateria litowa podtrzymuje datę i
czas w przypadku braku zasilania
prądem zmiennym
- Nakładające się czasy uruchomienia
są weryfikowane w celu uniknięcia
jednoczesnego nawadniania
dwóch stref
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STP-900i
ZDROWE OTOCZENIE DZIĘKI
PRECYZYJNEMU NAWODNIENIIU
- Sterownik STPi pozwala zastosować
wiele uruchomień na dzień dla
poszczególnych stref, co pozwala
utrzymać zdrowszy trawnik i ogród.
Dane techniczne
- Czasy automatycznego
uruchomienia na dzień dla każdej
strefy: 4 (z krokiem co 15 minut)
- Opcje programu grafika:
- Nawadnianie w dni parzyste
- Nawadnianie w dni nieparzyste
- 7-dniowy cykl z włączeniem i
wyłączeniem dowolnego dnia
Liczba stacji: 4, 6 lub 9
Synchronizacja pomiędzy stacjami: 1
minuta do 4 godzin z krokiem co 1
minutę
Elektryczne dane techniczne
- Wymagane wejście: Napięcie
zmienne 230 V, 50 Hz
- Wyjście: Napięcie zmienne 24 V, 50
Hz Moc: 0,65 A (15,6 VA)
- Ochrona przeciwprzepięciowa:
Po stronie zasilania głównego
wbudowany jest warystor z tlenku
metalu (MOV) w celu ochrony
mikroobwodów
Po stronie wyjściowej wbudowany
jest 1 warystor z tlenku metalu
(MOV) dla każdej stacji
Moc stacji: 1 zawór
elektromagnetyczny RAIN BIRD
(napięcie zmienne 24 V) na stację
plus zawór główny albo przekaźnik
uruchamiający pompę

Wymiary
Szerokość: 18 cm
Wysokość: 17 cm
Głębokość: 3,5 cm
Modele
STP-400i: 4 stacje, do użytku w
pomieszczeniach
STP-600i: 6 stacji, do użytku w
pomieszczeniach
STP-900i: 9 stacji, do użytku w
pomieszczeniach
Akcesoria
LPVK-12E: Zestaw ochrony
przeciwprzepięciowej
RAIN CHECK™: Urządzenie
automatycznego wyłączenia podczas
deszczu
RSD-BEx : Czujnik deszczu
SMRT-Y: Czujnik wilgotności gleby
WR2: Bezprzewodowy czujnik
deszczu/mrozu

www.rainbird.eu

