Dbałość o piękno i ochrona wody

Dodatkowe informacje, dotyczące
zaangażowania firmy Rain Bird w zakresie
oferowania produktów wydajnych pod
względem zużycia wody, znajdują się
pod adresem www.rainbird.eu.
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STEROWNIKI I AKCESORIA

Porady dotyczące oszczędzania wody

•

Funkcja konfigurowania procesu nawadniania w
zależności od pory roku, „Seasonal Watering
Adjustment”, jest dostępna we wszystkich
kontrolerach marki Rain Bird. Umożliwia ona
dostosowanie harmonogramów nawadniania do
zapotrzebowania terenów zielonych na wodę,
które zmienia się na przestrzeni roku. Sterownik
ESP-LX oferuje również funkcję dostosowywania
harmonogramów nawaniania w trybie
miesięcznym „Monthly Seasonal Adjustment”, co
wspomaga proces oszczędzania wody.

•

W przypadku przedłużających się opadów
deszczu, można w łatwy sposób zawiesić
harmonogram nawadniania, korzystając z funkcji
opóźniania nawadniania w wyniku wystąpienia
deszczu „Rain Delay” (dostępnej w sterownikach
STP i ESP LX), dzięki której system pozostaje
wyłączony przez określony czas, a następnie
uruchamia się automatycznie.

•

Wszystkie sterowniki marki Rain Bird ułatwiają proces
oszczędzania wody poprzez mnogość funkcji, które
umożliwiają znaczącą elastyczność w zakresie
programowania. Wystarczy wcisnąć odpowiedni
przycisk, aby sterownik ESP Modular przywrócił,
uprzednio zapisany, standardowy harmonogram
nawadniania „Contractor Default”, wprowadzony
przez instalatora. Z kolei wbudowane w każdy
sterownik ESP LXD oraz opcjonalne w sterownikach
ESP LXMe, oprogramowanie służące do
inteligentnego zarządzania przepływem, oferuje
funkcje wyszukiwania i eliminowania niskiego
natężenia przepływu SELF (ang. Seek and Eliminate
Low Flow) oraz wyszukiwania i eliminowania
nadmiernego natężenia przepływu SEEF (ang. Seek
and Eliminate Excessive Flow).
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PRZEWODNIK PO STEROWNIKACH 230V
MODELE
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ZASTOSOWANIE
Przydomowe ogrody
Tereny zieleni miejskiej

•
•

Duże tereny zieleni

•

Boiska sportowe
WŁAŚCIWOŚCI
Hybrydowy

•
•

•
•
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Programy
Czas działania stacji w godzinach (czas maks.)
Liczba startów na dzień na program
Budżet wodny
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Lokalizacja na zewnątrz budynku
DANE TECHNICZNE
Stacje

Ręczne włączanie/wyłączanie
Opóźnianie opadu
Jednoczesne działanie kilku stacji
Pokrywające się programy
Wyświetlacz LCD
TERMINARZE PROGRAMOWANIA
Cykl 7-dniowy

•

•

•
•
•
•
•
•
•

1 +1

1 +1

2 +1

Cykl różnorodny 1-6 dni
Cykl różnorodny 1-31 dni
Cykl parzysty/nieparzysty
Kalendarz 365-dniowy

•
•

Program testowy
Program domyślny po przerwie w dopływie prądu
Pojemność zaworu stacji

•

KOMPATYBILNOŚĆ CENTRALNEGO STEROWANIA
KOMPATYBILNOŚĆ CENTRALNEGO STEROWANIA
OBUDOWA
Z tworzywa sztucznego wewnątrz budynku

•

•

•
•

•
•
•
•

Z tworzywa sztucznego na zewnątrz budynku
AKCESORIA
Automatyczny wyłącznik RAIN CHECK™
Czujnik opadu RSD-BEx
WR2

SMRT-Y
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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

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

Funkcja niezależnego sterowania sekcjami, oferowana przez sterownik STPi, ułatwia zarządzanie zróżnicowanymi potrzebami nawodnieniowymi
poszczególnych sekcji, dzięki czemu możliwa jest oszczędność wody poprzez dostosowanie jej ilości, do zapotrzebowania terenów zielonych o określonych
wymaganiach

www.rainbird.eu
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SERIA IMAGE: IMAGE 2, IMAGE 4 i IMAGE 6.

Dwuprogramowe sterowniki elektroniczne – zaprojektowane z myślą o oszczędzaniu wody.

ZASTOSOWANIE
Sterowniki te przeznaczone są do
automatycznego nawadniania niewielkich
trawników. W połączeniu z urządzeniami
mikronawadniającymi mogą być również
używane do nawadniania krzewów i żywopłotów.
WŁAŚCIWOŚCI
• Nie wymaga baterii.
• Sterownik elektroniczny.
• Podwójny program.
• Wyświetlacz LCD z intuicyjnymi ikonami
programów.
• Ergonomiczny panel sterowania z 5
przyciskami.
• Listwa zaciskowa do podłączenia zaworu.
• Funkcja budżetu wodnego pozwala ustawiać
czas nawadniania w zakresie od 0 do 200 % w
odstępach 10 %.
• Możliwość ręcznego uruchamiania stacji lub
cyklu.
• Przycisk ON/OFF pozwala na wyłączanie
nawadniania przy deszczowej pogodzie.
• Dioda LED sygnalizuje obecność lub brak
napięcia 230 V.
• Podzespół
elektroniczny
podtrzymuje
działanie programu do 24 godzin w przypadku
przerwy w dostawie prądu. Domyślny program
uruchamia każdą stację raz dziennie na 10
minut po 8 godzinach od włączenia prądu po
poważnej awarii.
• Zewnętrzny transformator.
• Model ścienny, montowany wewnątrz
budynku, może być zamykany na kłódkę.
• Krótkozwłoczny bezpiecznik topikowy.

DANE TECHNICZNE
Liczba programów: 2
Liczba startów automatycznych na dzień na
program: 8
Harmonogram 7-dniowy
Liczba stacji: 2, 4 lub 6
Odmierzanie czasu dla stacji: 1 min. do 4 godz. w
odstępach 1-minutowych

ELEKTRYCZNE DANE TECHNICZNE
Wymagane napięcie na wejściu: 230 VAC - 50 Hz
Napięcie na wyjściu: 24 VAC - 50 Hz
Pojemność elektryczna: 18 VA
Pojemność stacji: 1 zawór elektromagnetyczny
RAIN BIRD (24 VAC) na stację plus zawór główny
lub przekaźnik uruchamiania pompy.

IKONY PROGRAMOWANIA

WYMIARY
Szerokość: 23 cm
Wysokość: 17,5 cm
Głębokość: 5,3 cm

MODELE
IMAGE 2: 2 stacje
IMAGE 4: 4 stacje
IMAGE 6: 6 stacje

AKCESORIA
LPVK-12E: zestaw zabezpieczający przed
przepięciami
RAIN CHECK™: urządzenie automatycznie
wyłączające system w przypadku opadu deszczu
RSD-BEx: czujnik opadu
V00W1 : Czujnik wiatru / ujemnej temperatury

Wyświetlacz cyfrowy
Wybór aktualnego czasu
Dzień nawadniania lub dzień
tygodnia
Ustawianie dni nawadniania
Ustawianie czasów startu
Ustawianie czasu nawadniania
stacji
Ustawianie budżetu wodnego
Ręczne uruchamianie stacji/
cyklu
Ustawianie programu dla stacji
(program A lub B)
Nawadnianie zatrzymane
Nawadnianie włączone
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STEROWNIKI

SERIA ESP-MODULAR

Nowy sterownik hybrydowy: elektroniczny i
elektromechaniczny - zwiększ swoją wydajności

ZASTOSOWANIE
Ten łatwy w obsłudze sterownik maksymalnie
zwiększa wydajność. Sterownik ESP Modular
przeznaczony jest do przydomowych ogrodów i
małych obszarów komercyjnych.

WŁAŚCIWOŚCI
• Duży wyświetlacz LCD ułatwiający
programowanie.
• Sterownik hybrydowy, elektroniczny
z możliwością programowania
elektromechanicznego.
• Elastyczność: możliwość rozbudowy od
4 do 13 stacji poprzez dodanie modułów
3-stacyjnych.
• Idealne rozwiązanie w przypadku fontann
lub instalacji oświetleniowych dzięki
dodatkowej stacji „Auxiliary Station™”
(stacja 13), którą można skonfigurować w
taki sposób, aby omijała aktywny czujnik
lub funkcjonowała jak normalna stacja.
• Trzy niezależnie programy zapewniają
uniwersalną kontrolę procesu nawadniania.
• System pamięci trwałej podtrzymuje
działanie programu podczas przerw w
dopływie prądu.
• Akumulator litowy pozwala na zachowanie w
pamięci czasu i daty przez 5 lat w przypadku
braku zasilania prądem zmiennym.
• Funkcja budżetu wodnego (0-200%) reguluje
czas pracy wszystkich zaworów.
• Funkcja “dzień bez nawadniania” pozwala na
wstrzymywanie nawadniania w dowolnym
dniu tygodnia w dowolnym trybie cyklicznym.
• Wyznaczone zaciski pozwalają użytkownikowi
na łatwe podłączenie czujnika gwarantując
ekonomiczne wykorzystanie wody.
• Dioda LED sygnalizuje stan czujnika opadu
(aktywny lub bierny).
• Samonastawny wyłącznik diagnostyczny
wykrywa usterki zaworu lub przewodu i
pozwala na kontynuowanie nawadniania.
• Funkcja Enhanced Diagnostic Feedback™
alarmuje użytkownika w przypadku
wystąpienia błędów w programowaniu lub
warunków, które powodują unieruchomienie
stacji.
• Funkcja Contractor Default™ pozwala
wykonawcy na ustawienie swojego
własnego programu domyślnego i
wywołanie go po wybraniu przycisku.
• Funkcja „Valve Test Terminal” pozwala
wykonawcy na sprawdzenie zaworów
podczas montażu.
• System programowalnego zaworu głównego/
uruchamiania pompy pozwala użytkownikowi
skonfigurować pompę w taki sposób, aby
pracowała z wybranymi stacjami.

• Funkcja programowania opóźnienia pomiędzy
stacjami pozwala na uzupełnienie wody w
studni lub powolne zamykanie zaworów.
• Obudowa zamykana na klucz w przypadku
modeli montowanych na zewnątrz.
• Przestronna i wytrzymała obudowa z
wewnętrzną skrzynką przyłączową zapewnia
schludny i profesjonalny wygląd instalacji.
• Ulepszony kabel wstążkowy jest bardziej
widoczny i ułatwia podłączanie.
• Nowość! Informacje w kilku językach
umieszczone na opakowaniu ułatwiają
programowanie sterownika.

DANE TECHNICZNE
Liczba programów: 3
Automatyczne starty: 4 na dzień na program dla
maks. 12 czasów startowych
Harmonogramy programowania:
7 dni w tygodniu
- w dni parzyste
- w dni nieparzyste +/- 31 dzień miesiąca
- cykliczny
Dzień bez nawadniania
Odmierzanie czasu dla stacji: 0 do 6 godzin dla
wszystkich stacji.

ELEKTRYCZNE DANE TECHNICZNE
Wymagane napięcie na wejściu: 230VAC – 50Hz
Napięcie na wyjściu: 25,5 VAC 1A
• Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe na
wszystkich zaciskach. Strona wejściowa ma
wbudowany MOV (warystor tlenku metalu)
by chronić mikroukład. Strona wyjściowa
posiada wbudowany 1 MOV dla każdej stacji
zaworowej.
• Pojemność stacji wielozaworowej: do 2
zaworów elektromagnetycznych 24 VAC, 7A na
stację plus zawór główny.

WYMIARY
Szerokość: 27,2 cm
Wysokość: 19,5 cm
Głębokość: 11,2 cm

MODELE
Modularny zewnętrzny,50Hz

AKCESORIA
3-stacyjny moduł rozszerzenia
RSD-BEx: czujnik opadu
SMRT-Y: Czujnik wilgotności gleby
WR2: Bezprzewodowy czujnik
deszczu/mrozu

Trzy niezależne programy pomagają w oszczędzaniu wody poprzez łatwość zaprogramowania specyficznych harmonogramów nawadniania dla terenów
zielonych o różnych wymaganiach.

www.rainbird.eu
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STEROWNIKI

DIALOG®+

Modułowy sterownik obsługujący do 48 stacji!

ZASTOSOWANIA
Sterownik przeznaczony do automatycznego
nawadniania parków, trawników i boisk
sportowych.
Dzięki modułowej budowie może obsługiwać
różną liczbę stacji (od 8 do 48 stacji)

WŁAŚCIWOŚCI
•Sterownik elektroniczny
• 8-stacyjny sterownik modułowy. Możliwość
rozszerzenia do 24 stacji przez dodanie
dwóch 8-stacyjnych modułów rozszerzenia
oraz do 48 stacji w połączeniu z dodatkową
8-stacyjną skrzynką modułową zawierającą
do dwóch dodatkowych 8-stacyjnych
modułów rozszerzenia.
• Wyświetlacz LCD z intuicyjnymi ikonami
programów.
• Możliwość ręcznego uruchamiania stacji lub
cyklu.
• Funkcja budżetu wodnego pozwala ustawiać
czas nawadniania w zakresie od 0 do 200 % w
odstępach 10 %.
• Przycisk ON/OFF pozwala na wyłączanie
nawadniania przy deszczowej pogodzie.
• Automatyczne przesunięcie nakładających się
czasów.
• Skrzynka naścienna, montowana na zewnątrz
budynku.
• Wewnętrzny transformator.
• Automatyczny wyłącznik diagnostyczny.
• Przyłącze czujników na listwie zaciskowej.
• Obwód dla niklowo-metalowo-wodorowego
akumulatora o pojemności 9 V utrzymującego
działanie programu w przypadku przerwy w
dopływie prądu. Domyślny program uruchamia
każdą stację raz dziennie na 10 minut po 8
godzinach od włączenia prądu po poważnej
awarii.
• Symbole alarmowe na wyświetlaczu LCD.
• Możliwość zaprogramowania opóźnień
między stacjami: od 0 do 999 sekund.
• Możliwość
podłączenia
zdalnego
sterowania za pośrednictwem komputera:
po podłączeniu modemu można połączyć
sterownik z systemem Tele Manager w celu
zdalnego sterowania za pośrednictwem
komputera.
• Specjalne przyłącze dla zewnętrznego
przełącznika ON/OFF (zwierny zestyk
bezprądowy).

• Dni nieparzyste / dni miesiąca (z lub bez 31
dnia miesiąca)
Liczba stacji: 8 z możliwością rozszerzenia do 48
• Odmierzanie czasu dla stacji: 1 min. do 12
godz. w odstępach 1-minutowych
• Odmierzanie czasu dla stacji: 1 min. do 5 min. w
odstępach 1-sekundowych

ELEKTRYCZNE DANE TECHNICZNE
Wymagane napięcie na wejściu: 230 VAC - 50 Hz
Napięcie na wyjściu: 26,5 VAC - 50 Hz
Pojemność elektryczna: 50 VA
Pojemność stacji wielozaworowej: 3 zawory
elektromagnetyczne RAIN BIRD 24 VAC na stację
plus zawór główny lub przekaźnik uruchamiania
pomp

Obudowa rozszerzenia sterownika DIALOG+:
modułowa obudowa dla 8 do 24 dodatkowych
stacji

AKCESORIA
LPVK-12E: zestaw zabezpieczający przed
przepięciami
RAIN CHECK™: urządzenie automatycznie
wyłączające system w przypadku opadu deszczu
RSD-BEx: czujnik opadu
Zestaw M22: włącznik na kluczyk do sterownika
Dialog +
Odbiornik radiowy do sterownika DIALOG+
SMRT-Y: Czujnik wilgotności gleby
WR2: Bezprzewodowy czujnik
deszczu/mrozu

WYMIARY
Szerokość: 24,1 cm
Wysokość: 26 cm,
Głębokość: 11 cm

MODELE
DIALOG+: modułowy sterownik 8-stacyjny z
opcją rozszerzenia do 48 stacji
Moduł rozszerzający DIALOG+: 8-stacyjny moduł
rozszerzenia

DANE TECHNICZNE
Liczba programów: 3
Liczba startów automatycznych na dzień na
program: do 8 cykli
Harmonogramy programowania:
• Tygodniowy: cykl 7-dniowy z nawadnianiem
każdego dnia
• cykl 1 – 6-dniowy z jednym dniem nawadniania
(na program)
• Dni parzyste / dni miesiąca

94 94

Włącznik na kluczyk do sterownika Dialog +: pozwala na ręczne
uruchamianie cyklu bez bezpośredniego dostępu do sterownika.

Obudowa rozszerzenia

www.rainbird.eu
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STEROWNIK ESP-LXME

Możliwość współpracy z systemem centralnego sterowania IQ poprzez
rozbudowę o moduł komunikacji
 Udoskonalony sterownik ESP-LXME
oferuje funkcje detekcji przepływu wody i
zarządzania przepływem wody.
 Modularna budowa zapewnia
nieporównywalną wielofunkcyjność i
umożliwia obsługę od 8 do 48 sekcji.
Moduły sekcyjne są dostępne w wersjach
obsługujących 4, 8 i 12 sekcji.
 Interfejs użytkownika charakteryzujący się
wyjątkową łatwością programowania.

WŁAŚCIWOŚCI STEROWNIKA
- Duży wyświetlacz LCD oraz ławy w nawigacji
interfejs użytkownika wykorzystujący
przyciski wielofunkcyjne.
- Wejście czujnika pogody sprzężone z
przełącznikiem umożliwiającym jego
wyłączenie.
- Układ uruchamiania zaworu głównego/
pompy.
- Możliwość wyboru przez użytkownika
jednego z 6 języków.
- Nieulotna pamięć programu (o trwałości
zapisu wynoszącej 100 lat).
- Standardowe zabezpieczenie przed
przepięciami do 10kV.
- Możliwość wyjęcia przedniego panelu
i przeprowadzenia programowania na
zasilaniu bateryjnym.

FUNKCJE PROGRAMOWALNE
- Funkcja SimulStations™ umożliwiająca
zaprogramowanie do 5 sekcji w taki sposób,
aby mogły one pracować jednocześnie.
- Funkcja cyklu i nasiąkania Cycle+Soak™ dla
każdej sekcji.
- Opóźnienie nawadniania w wyniku
wystąpienia deszczu.
- Wyłączenie nawadniania w dowolnym dniu
kalendarzowym.
- Możliwość zaprogramowania opóźnienia
poszczególnych sekcji.
- Możliwość zaprogramowania zaworu
głównego w taki sposób, aby domyślnie
pozostawał w pozycji otwartej lub
zamkniętej.
- Możliwość zaprogramowania czujnika
pogody w celu niedopuszczenia do lub
wstrzymania nawadniania.
- Sterowanie czasowe sekcjami w zakresie: 0
minut do 12 godzin.
- Funkcja dostosowywania czasu trwania
nawadniania zależnie pory roku, w zakresie
od 0% do 300% (przy maksymalnym czasie
pracy danej sekcji wynoszącym 16 godzin).
- Cztery niezależne programy (ABCD).
- Możliwość równoległego wykonywania
programów ABCD.

www.rainbird.eu

- Osiem czasów uruchomienia dla jednego
programu.
- Programowanie cykli dziennych, obejmujące
wybrane dni tygodnia, dni nieparzyste, dni
nieparzyste z wyłączeniem 31 dnia miesiąca,
dni parzyste oraz daty powtarzające się
cyklicznie.
- Możliwość ręcznego sterowania sekcjami,
program testowy.

PARAMETRY
- Wymiary (szerokość, wysokość, głębokość):
36,4 x 32,2 x 14,0 cm.
- Wymagania odnośnie zasilania: 230 VAC ±
10%, 50Hz.
- Wyjście: 26,5 VAC ± 10%, 1,9A.
- Zasilanie awaryjne: litowa bateria
pastylkowa służy do podtrzymywania
czasu i daty, natomiast programy są
przechowywane w pamięci nieulotnej.
- Możliwość obsługi wielu zaworów: obsługa
maksymalnie pięciu elektrozaworów
o parametrach 24 VAC i 7VA z
uwzględnieniem zaworu głównego. Na
sekcję może przypadać do dwóch
elektrozaworów.

MODELE
ESP8LXME: Wersja podstawowa obsługująca 8
sekcji.
ESP12LXME: Wersja podstawowa obsługująca 12
sekcji.
FSM-LXME: Flow Smart Module

Moduły sekcyjne ESP-LXM
Sterownik ESP-LXME w wersji podstawowej może
obsłużyć 8 lub 12 sekcji, przy czym jest on
wyposażony w 3 złącza rozszerzające, w których
można zainstalować moduły sekcyjne obsługujące 4, 8
lub 12 sekcji. W konsekwencji sterownik może
obsługiwać do 48 sekcji.
Moduły można instalować i usuwać podczas pracy
urządzenia, w związku z czym czynności takie nie
wymagają wyłączania zasilania.
Dynamiczne przypisywanie numerów poszczególnym
sekcjom pozwala uniknąć przerw w numeracji, które
mogą wystąpić w sterownikach modularnych w
przypadku pominięcia złączy służących do instalacji
modułów, a także w wyniku instalacji w jednym
sterowniku modułów przeznaczonych do obsługi
różnej liczby sekcji.

MODELE
ESPLXMSM4: Moduł obsługujący 4 sekcji.
ESPLXMSM8: Moduł obsługujący 8 sekcji.
ESPLXMSM12: Moduł obsługujący 12 sekcji.
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STEROWNIK DEKODEROWY ESP-LXD

Sterownik dekoderowy z funkcją zarządzania przepływem
 Sterownik ESP-LXD został
zaprojektowany w taki sposób, aby
możliwe było zachowanie wyglądu,
sposobu obsługi oraz łatwości
programowania sterownika ESP-LXM,
przy jednoczesnym zastosowaniu
techniki nawadniania z wykorzystaniem
dekoderów.
 Sterownik ESP-LXD obsługuje do 50
sekcji, przy czym liczbę sekcji można w
prosty sposób zwiększyć do 200.
 Każdy sterownik ESP-LXD posiada
wbudowaną funkcję zarządzania
przepływem.

WŁAŚCIWOŚCI STEROWNIKA
- Obsługa dekoderów: FD-101, FD-102, FD-202,
FD-401, FD-601.
- Obsługa dekoderów współpracujących z
czujnikami SD-210 (kontrola przepływu i
obsługa czujnika pogody) oraz zabezpieczeń
przeciwprzepięciowych LSP-1 (w przypadku
linii dwużyłowych należy instalować jedno
zabezpieczenie co 150 m).
- Możliwość wyboru przez użytkownika
jednego z sześciu języków.
- Cztery wejścia służące do podłączenia
czujników (jednego przewodowego i do
trzech obsługiwanych przez dekodery)
sprzężone z przełącznikiem umożliwiającym
ich wyłączenie.
- Możliwość wykonywania kopii zapasowych
programów oraz ich przywracania z
wykorzystaniem opcjonalnego modułu PBCLXD.

FUNKCJA ZARZĄDZANIA
PRZEPŁYWEM
- Każdy sterownik ESP-LXD posiada
wbudowane oprogramowanie firmy Rain
Bird, umożliwiające inteligentne zarządzanie
przepływem wody. Urządzenie oferuje
bogate możliwości zarządzania przepływem
z uwzględnieniem funkcji konfigurowalnych
przez użytkownika, takich jak wyszukiwanie i
eliminowanie niskiego natężenia przepływu
SELF (ang. Seek and Eliminate Low Flow),
czy też wyszukiwanie i eliminowanie
nadmiernego natężenia przepływu SEEF
(ang. Seek and Eliminate Excessive Flow).
Dzięki temu można mieć pewność, że
w przypadku wystąpienia nietypowych
zdarzeń, takich jak pęknięcie głównej
rury, sterownik będzie w stanie opanować
sytuację, wyręczając użytkownika.
- Funkcja cyklu i nasiąkania Cycle+Soak™ dla
każdej sekcji.
- Opóźnienie nawadniania w wyniku
wystąpienia deszczu.
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- Wyłączenie nawadniania w określonym dniu
kalendarzowym.
- Możliwość zaprogramowania opóźnienia
pomiędzy sekcjami.
- Możliwość zaprogramowania zaworu
głównego.
- Możliwość zaprogramowania czujników.
- Alarm świetlny widoczny z zewnątrz
obudowy.
- Elektroniczny automatyczny bezpiecznik.
- Różnorodne programy testujące.
- Diagnostyka dekoderów ułatwiająca i
przyspieszająca usuwanie usterek.
- Sterowanie czasowe sekcjami w zakresie: 0
minut do 12 godzin.
- Funkcja programowego dostosowywania
czasu nawadniania zależnie od miesiąca lub
pory roku, w zakresie od 0% do 300% (przy
maksymalnym czasie pracy danej sekcji
wynoszącym 16 godzin).
- Cztery niezależne programy (ABCD):
programy ABC wykonywane kolejno,
programy ABCD częściowo wykonywane
równolegle.
- Osiem czasów uruchomienia dla jednego
programu.

- Programowanie cykli dziennych obejmuje
wybrane dni tygodnia, dni nieparzyste, dni
nieparzyste z wyłączeniem 31 dnia miesiąca,
dni parzyste oraz daty powtarzające się
cyklicznie.

PARAMETRY ELEKTRYCZNE
- Wymagania odnośnie zasilania: 230 VAC ±
10%, 50Hz.
- Zasilanie awaryjne: litowa bateria
pastylkowa służy do podtrzymywania
czasu i daty, natomiast harmonogram jest
przechowywany w pamięci nieulotnej.
- Możliwość obsługi wielu zaworów w
sekcji: do dwóch elektrozaworów na
sekcję; jednoczesna obsługa do ośmiu
elektrozaworów lub zaworów głównych.

WYMIARY
Szerokość: 36,4 cm
Wysokość: 32,2 cm
Głębokość: 14,0 cm

MODELE
IESPLXDEU: 230V, zawiera jeden moduł
obsługujący 50 sekcji

Moduł sekcyjny ESPLXD-SM75
ZASTOSOWANIA
Sterownik ESP-LXD jest dostarczany w wersji,
która po rozpakowaniu może obsłużyć do 50
sekcji. W przypadku zapotrzebowania na
większą liczbę sekcji, istnieje możliwość
szybkiego i łatwego rozszerzenia
funkcjonalności sterownika za pomocą
modułów sekcyjnych ESPLXD-SM75,
każdorazowo zwiększających liczbę stacji o 75,
aż do osiągnięcia ich maksymalnej liczby,
wynoszącej 200. Moduły SM75 należy
instalować na płycie głównej sterownika.

MODEL
ESPLXD-SM75: Moduł obsługujący 75 sekcji.

www.rainbird.eu
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RSD-BEX

Czujnik opadu

ZASTOSOWANIA
Czujnik opadu RSD jest urządzeniem
odpowiednim dla zastosowań w instalacjach
w ogródkach przydomowych i na terenach
komercyjnych. Oszczędza wodę i przedłuża
żywotność systemu nawadniającego poprzez
automatyczny pomiar opadu i zatrzymywanie
pracy systemu w warunkach deszczowej
pogody.

WŁAŚCIWOŚCI
• Współpracuje ze wszystkimi sterownikami 24
VAC oraz systemem TBOSTM wyposażonymi w
interfejs czujnika deszczu TBOSTM.
• Wiele ustawień wysokości opadu 3,2-20 mm,
szybkie i proste ustawianie poprzez obrót
pokrętła.
• Nastawny pierścień odpowietrzający pomaga
w kontrolowaniu czasu przesychania.
• Obudowa z wysokogatunkowego, odpornego
na promienie UV polimeru chroni elementy.

• Twardy wspornik aluminiowy oraz ramię
rozciągające się w pełni na 15,2 cm.
• Odporny na działanie promieni UV
przedłużacz o długości 7,6 m zapewnia łatwe
połączenie ze sterownikami nawodnienia.

DANE TECHNICZNE
Nie zalecany do użytku z przewodami lub
urządzeniami pod wysokim napięciem.
Wskazania wyłącznika elektrycznego: 3A
125/250 VAC
Pojemność elektryczna: odpowiedni do
stosowania z maks. trzema elektrozaworami 24
VAC, 7 VA na stację plus jeden zawór główny.
Zawiera przedłużacz liniowy (2 × 0,5 mm2) o dł.
7,6 m.

WYMIARY
Długość: 16,5 cm
Wysokość: 13,7 cm

MODEL
RSD-BEX

Czujnik opadu wspomaga proces oszczędzania wody dzięki funkcji automatycznego odcięcia nawadniania podczas deszczu oraz innym, elastycznym
ustawieniom dotyczącym opadów deszczu, które można wprowadzić w szybki i łatwy sposób.

RAIN CHECK™

Urządzenie automatycznie wyłączające system w przypadku
opadu deszczu

ZASTOSOWANIA
RAIN CHECKTM jest niezbędnym elementem
wszystkich systemów automatycznego
nawadniania zainstalowanych w ogródkach
przydomowych. Mierzy ilość opadu
atmosferycznego i automatycznie kasuje
ustawienia sterownika zapobiegając zbędnym
cyklom nawadniania.

WŁAŚCIWOŚCI
• Współpracuje ze wszystkimi sterownikami 24
VAC.
• Nie zmienia programów nawadniania, ale
automatycznie przerywa cykl nawadniania,
gdy opad przekroczy ustaloną wysokość.
Automatycznie powraca do normalnego
nawadniania.
• Woda z kolektora opadu paruje szybciej niż
wilgoć glebowa uruchamiając nawadnianie,
jeśli zajdzie taka potrzeba.
• Łatwy do zainstalowania z regulowaną
podstawą do mocowania.

• Podłączony do wspólnego przewodu.
• Miseczkę, w której gromadzi się opad można
zdjąć do wyczyszczenia.
• Regulowana sonda czujnikowa ze stali
nierdzewnej oferuje elastyczność przerywania
nawadniania przy zaledwie 3,2 mm opadu lub
gdy osiągnie on lub przekroczy 12,6 mm.

DANE TECHNICZNE
Jedno urządzenie RAIN CHECKTM na sterownik

MODEL
RAIN CHECK™

WYMIARY
Długość: 20,3 cm;
Wysokość: 10,2 cm;
Szerokość: 6,4 cm

Automatycznie przerywa cykl nawadniania w przypadku, gdy opad atmosferyczny przekroczy uprzednio określoną wartość progową.

www.rainbird.eu
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STEROWNIKI

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
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

Monitorując poziom wilgotności w strefie korzeniowej, czujnik wilgotności gleby SMRT-Y oferuje znaczącą oszczędność wody, dbając jednocześnie o
kondycję terenów zielonych. Zaprojektowany do współpracy z niemalże dowolnym sterownikiem nawadniania, SMRT-Y oferuje funkcje inteligentnego
zarządzania nawadnianiem w przystępnej cenie.
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STEROWNIKI

SERIA WR2

Bezprzewodowy czujnik deszczu/mrozu
 Zaprojektowany dla domowych i
komercyjnych systemów nawadniania
zasilanych napięciem zmiennym 24 V
 nteligentne urządzenie wyłączające
nawadnianie. Program WRS może zawiesić
nawadnianie gdy wielkość opadów deszczu
przekracza określoną wartość. Podobnie,
bezprzewodowy czujnik deszczu/mrozu
może zawiesić nawadnianie gdy system
osiągnie zaprogramowaną temperaturę
 Wskaźnik diodowy LED czujnika umożliwia
skonfigurowanie go przez jedną osobę, co
skraca czas instalacji

WŁAŚCIWOŚCI
• Oszczędzanie wody
- Oszczędza wodę i przedłuża żywotność
systemu nawadniania automatycznie
wykrywając opady i przerywając
nawadnianie podczas deszczu i w niskich
temperaturach
- Funkcja szybkiego wyłączenia zawiesza
nawadnianie podczas deszczu
- Wygodna regulacja i sprawdzanie ustawień
deszczu i mrozu na interfejsie sterownika
• Niezawodność i łatwość użycia
- Wysoce intuicyjny, zikonizowany interfejs
sterownika upraszcza programowanie
- Rozbudowana antena zapewnia wysoką
niezawodność sygnału, który przechodzi
przez większość przeszkód na jego drodze
- Prosta wymiana baterii, nie wymagająca
użycia narzędzi ani rozbierania czujnika
- Łatwość montażu, samopoziomujące
mocowanie wspornika czujnika do płaskich
powierzchni albo rynienek deszczowych
- Wysokiej jakości, odporne na działanie
promieniowania UV polimery wytrzymują
szkodliwe oddziaływanie środowiska

DANE TECHNICZNE
Regulowany próg opadów od 3 do 19 mm
Regulowany próg niskiej temperatury od 0,5° do
5°C (tylko model deszcz/mróz)
Do wyboru trzy tryby nawadniania: Programowy,
Zawieszenie nawadniania na 72 godziny,
Zignorowanie czujnika na 72 godziny
Interfejs dostarczany jest z przewodem 76,2 cm
do podłączenia do sterownika
Zasięg komunikacji czujnika bezprzewodowego
WR2: wysokiej jakości komunikacja do 90 m.

ELEKTRYCZNE DANE
TECHNICZNE
Może pracować ze sterownikami zasilanymi
napięciem zmiennym 24 V (z albo bez zaworu
głównego / przekaźnika uruchamiającego pompę)
Parametry elektryczne pozwalające na pracę z
maksymalnie sześcioma elektrozaworami 24 V
(zmienny) 7VA plus dodatkowy zawór główny albo
przekaźnik uruchamiający pompę, który nie ma
mocy wyższej niż 53 VA
Kabel interfejsu sterownika: 76 cm długości, 0,64
mm, odporny na działanie promieniowania UV
Antena dostosowuje się tak, by utrzymać
optymalną siłę przesyłanego sygnału i obniżyć
zużycie energii
Żywotność baterii: trzy lub więcej lat w warunkach
normalnego użytkowania
Ochrona przed przepięciem/wyładowaniem 6kV

WYMIARY
Interfejs sterownika WR2
Szerokość: 7,9 cm
Długość: 17,2 cm
Głębokość: 3,3 cm
Odległość pomiędzy otworami montażowymi:
15,9 cm
Zestaw czujnika WR2
Długość czujnika: 14,7 cm
Długość wspornika: 11,7 cm
Odległość pomiędzy otworami montażowymi:
10,8 cm
Przesunięcie poziome (wspornik + ramię z
przegubem kulowym): 14,0 cm

MODELE
WR2-RC: Wersja deszczowa
WR2-RFC: Wersja deszcz/ mróz

Czujnik umożliwia wprowadzanie indywidualnych nastaw opadu deszczu oraz oszczędność zużycia wody sięgającą 35%, jednocześnie sprzyjając
rozwojowi bujnej roślinności oraz okazałych terenów zielonych.

www.rainbird.eu
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ŁĄCZÓWKA DO PRZEWODÓW DB
Łatwość wykonywania połączeń

 Zastosowanie w przypadku wykonywania
połączeń elektrycznych w instalacjach
niskonapięciowych (< 30V).

Strona N° 87

 Możliwość wykonywania połączeń
elektrycznych zawierających do trzech
przewodów o przekroju 4mm2.
 Odporność na działanie wody.

DBR/Y-6

Łączówki do przewodów przeznaczone
do bezpośredniego zakopania w ziemi
 Zastosowanie w przypadku wykonywania
połączeń elektrycznych w instalacjach
niskonapięciowych (< 30V).

Strona N° 87

 Jedno unikalne rozwiązanie dla przekroju
przewodu od 2 do 16 mm2.
 Odporność na działanie wody.

DBM

Łączówki do przewodów przeznaczone
do bezpośredniego zakopania w ziemi
 Zastosowanie w przypadku wykonywania
połączeń elektrycznych w instalacjach
niskonapięciowych (< 30V).

Strona N° 86

 Możliwość wykonywania połączeń
elektrycznych zawierających do trzech
przewodów o przekroju do 1.5mm2.
 Odporność na wilgoć i niewielkie rozmiary

KING

Wodoodporne łączówki do
przewodów
 Zastosowanie w przypadku wykonywania
połączeń elektrycznych w instalacjach
niskonapięciowych (< 30V).

Strona N° 86

 Możliwość wykonywania połączeń
elektrycznych zawierających do dwóch
przewodów o przekroju 2.5mm2 lub trzech
przewodów o przekroju do 1.5mm2.
 Wodoodporność umożliwia instalację w
miejscach wyeksponowanych na wpływ
wody, a także bezpośrednie zakopanie w
ziemi.
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WIELOŻYŁOWY KABEL IRYGACYJNY
ZASTOSOWANIE
Kabel wielożyłowy o bardzo niskim napięciu
(< 30 V). Idealny do dostarczania prądu z listwy
zaciskowej sterownika do elektrozaworów.

WŁAŚCIWOŚCI

MODELE

Kabel irygacyjny 3/75: 3 żył, bęben 75 m
Kabel irygacyjny 5/75: 5 żył, bęben 75 m
Kabel irygacyjny 7/75: 7 żył, bęben 75 m
Kabel irygacyjny 9/75: 9 żył, bęben 75 m
Kabel irygacyjny 13/75: 13 żył, bęben 75 m

• Modele 3-, 5-, 7-, 9- i 13-żyłowe.
• Kabel wielożyłowy z pojedynczym rdzeniem.
• Czarna polietylenowa osłona. Grubość:
0.64 mm, bardzo odporna na uszkodzenia
mechaniczne, substancje chemiczne i wilgoć.
• Polietylenowa osłona z nylonowym kordem
ułatwiającym ściąganie izolacji.
• Przekrój izolacji 0,8 mm2 odpowiedni
dla każdego typu instalacji w ogródkach
przydomowych.
• Maksymalna odległość między sterownikiem a
zaworem: 350 m.

JJEDNOŻYŁOWY KABEL ELEKTRYCZNY
ZASTOSOWANIE

MODELE

Kabel jednożyłowy o bardzo niskim napięciu
(< 30V). Idealny do dostarczania prądu ze
sterowników do dekoderów lub rotorów z
wbudowanym zaworem.

SI 115: kabel 1 x 1,5 mm2, pojedyncza izolacja z
polietylenu, bęben 500 m
DI 115: kabel 1 x 1,5 mm2, podwójna izolacja z
PCW i polietylenu, bęben 500 m

WŁAŚCIWOŚCI
• Trwała żyła miedziana.
• Kable dostępne z pojedynczą izolacją z
polietylenu lub z podwójną izolacją z PCW i
polietylenu.
• Przekrój poprzeczny: 1,5 mm2.
• Grubość: 3 mm dla kabla 1 x1,5 mm2 z
pojedynczą izolacją i 4 mm dla kabla z
podwójną izolacją.
• Bardzo odporny na uszkodzenia mechaniczne,
substancje chemiczne i wilgoć.
• Oznakowanie: “Rain Bird”.
• Oznakowanie w 1-metrowych odstępach.

NARZĘDZIE DO ZDEJMOWANIA IZOLACJI Z PRZEWODÓW
ZASTOSOWANIE

WŁAŚCIWOŚCI

Wielofunkcyjne narzędzie do wszystkich
standardowych kabli o przekroju okrągłym.
Do szybkiego, bezpiecznego i precyzyjnego
zdejmowania zewnętrznej izolacji i wyciągania
ze środka splecionych przewodów.

• Nie trzeba regulować głębokości cięcia.
• Nie uszkadza żyły przewodzącej.
• Zakres ścinania: 0,2 - 4,0 mm2.
• Promieniowe ścinanie i zdejmowanie osłony
(do 20 cm) jednym ruchem.
• Dodatkowe nożyce do cięcia wzdłużnego do
zdejmowania izolacji z odcinków dłuższych niż
20 cm.

www.rainbird.eu

MODEL
Narzędzie do zdejmowania osłony z przewodów.
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LPVK-12E

BAT9AL

Zestaw zabezpieczający przed
przepięciami

Baterie alkaliczne

ZASTOSOWANIE

Dla wszystkich systemów zasilanych bateriami
(9V).

ZASTOSOWANIE

Zestaw ten zabezpiecza sterowniki elektroniczne,
elektromechaniczne i hybrydowe przed
większością przepięć elektrycznych, które mogą
uszkodzić lub zakłócić pracę sterowników.

WŁAŚCIWOŚCI
•
•
•
•
•
•
•

WŁAŚCIWOŚCI
•
•
•
•

Wodoodporna obudowa z PCV.
Prosty montaż.
Współpracuje ze wszystkimi sterownikami 24V.
Osobny zacisk na listwie zaciskowej sterownika.

DANE TECHNICZNE
Zabezpiecza wszystkie sterowniki (do 12 stacji)
przed przeciążeniami elektrycznymi. Dla modeli
13 - 24 stacyjnych należy instalować 2 zestawy.
Powyżej 24 stacji należy instalować 3 zestawy.
Chroni sterownik przed przepięciami przy
napięciu 230V.
Chroni sterownik przed przepięciami na
przewodach wychodzących z zaworów 24 VAC
oraz na przewodach do uruchamiania zaworu
głównego i stacji pomp.

Baterie jednorazowego użytku.
Baterie alkaliczne.
Pakowane pojedynczo (9V).
20 sztuk w opakowaniu (9V).
Karton zbiorczy zawiera 200 sztuk (9V).
Spełniają normy międzynarodowe.
9V: 6LR61/6AM6

MODEL

MODEL

BAT9AL (9V)

LPVK-12E

WYMIARY
Długość: 19 cm
Szerokość: 11 cm
Głębokość: 8 cm

BAT9RE

Akumulatorki 9V

WŁĄCZNIK Z KLUCZYKIEM DLA DIALOG

+

ZASTOSOWANIE

ZASTOSOWANIE

Do podtrzymywania programu w sterownikach
HP, SI-RR+ i DIALOG®+ w przypadku braku
zasilania.

Umożliwia ręczne uruchomienie cyklu na
sterowniku DIALOG+ bez bezpośredniego
dostępu do tego sterownika. Umożliwia także
nawodnienie boiska tuż przed meczem dzięki
prostemu przełącznikowi, na przykład dla boisk
sportowych ze sztuczną nawierzchnią.

WŁAŚCIWOŚCI

WŁAŚCIWOŚCI
•
•
•
•
•

Normalnie otwierany z suchym kontaktem.
2 pozycje klucza: 0 i I.
Działa natychmiastowo.
Montaż naścienny.
Całkowicie wodoodporny (IP66).

MODEL
• Kombinacja M22

•
•
•
•
•
•
•
•

Akumulatorki 9V.
Technologia kadmowa.
Brak efektu pamięci.
Możliwość ładowania ponad 1000 razy.
Pakowane pojedynczo.
10 jednostek w pudełku.
Karton zbiorczy zawiera 100 jednostek.
Międzynarodowy standard IEC 6F22.

MODEL
BAT9RE

102102
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STEROWNIKI ZASILANE BATERIAMI I AKCESORIA

Porady dotyczące oszczędzania wody

•

Funkcja „Water budget”, wspomagająca
optymalne wykorzystanie wody,
umożliwia dostosowywanie
harmonogramów nawadniania do
zapotrzebowania charakteryzującego
określone pory roku.

•

W przypadku przedłużających się
opadów deszczu, można w łatwy
sposób zawiesić harmonogram
nawadniania, korzystając z funkcji
opóźniania nawadniania w wyniku
wystąpienia deszczu „Rain Delay”
(dostępnej w sterownikach serii WP1 i
WP), dzięki której system pozostaje
wyłączony przez określony czas, a
następnie uruchamia się
automatycznie.

•

W przypadku wystąpienia opadu
deszczu, harmonogram nawadniania
jest niezwłocznie zatrzymywany, jeżeli
tylko został podłączony czujnik deszczu.

STEROWNIKI ZASILANE BATERIAMI

PRZEWODNIK PO STEROWNIKACH 9V
MODELE

W TA2875

W TD 2900

WP 1

WP

TB O S TM

•

•

•
•

•
•

•

•
•

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

1

1

1

2, 4, 6, 8

1, 2 , 4, 6

ZASTOSOWANIE
Przydomowe ogródki
Tereny zieleni miejskiej

•
•

Duże tereny zieleni
Boiska sportowe
WŁAŚCIWOŚCI
Hybrydowy

•

Półprzewodnikowy
Zasilany baterią
Lokalizacja wewnątrz budynku
Lokalizacja na zewnątrz budynku
Może być montowany w skrzynce na zawory
DANE TECHNICZNE
Stacje
Programy

1

8

1

3

3

Czas działania stacji w godzinach (czas maks.)

2

24

12

12

12

Liczba startów na dzień na program

3

6

8

8

8

•

•

•
•
•

•
•
•

•
•

•

•

•

•
•
•

•

•

•

•

Budżet wodny
Ręczne włączanie/wyłączanie
Opóźnianie opadu
Jednoczesne działanie kilku stacji
Pokrywające się programy
Wyświetlacz LCD
HARMONOGRAMY PROGRAMOWANIA
Cykl 7-dniowy
Co 2, 3 lub 7 dni

•

Cykl różnorodny 1-15 dni

•

Cykl parzysty/nieparzysty
Kalendarz 365-dniowy

•
•

Program testowy

•
•

Cykle zaprogramowane
Zaprogramowane czasy działania
Pojemność zaworu stacji

1

1

1

1+1

1

•

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

KOMPATYBILNOŚĆ STEROWANIA CENTRALNEGO
KOMPATYBILNOŚĆ STEROWANIA CENTRALNEGO
OBUDOWA
Z tworzywa sztucznego na zewnątrz budynku
IP 68
Podstawa ze stali nierdzewnej (opcja)
AKCESORIA
Automatyczny wyłącznik RAINCHECK™
Czujnik opadu RSD-BEx
Gotowy zestaw z zaworem JTV

104104
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STEROWNIKI ZASILANE BATERIAMI

WTA 2875

Sterownik mocowany do kranu

ZASTOSOWANIE
Sterownik mocowany do kranu używany do
automatyzacji systemów mikroirygacji.

WŁAŚCIWOŚCI
• Pokrętło na panelu przednim zapewnia szybki
wgląd w ustawienia programu.
• Zasilanie: 2 x bateria alkaliczna 1,5 V ”AA”.
• Gwint wewnętrzny na wlocie 3/4”(BSP).
• Gwint zewnętrzny na wylocie 3/4”(BSP) z
szybkozłączką.

Migające światełko oznacza nieprawidłowe
ustawienie tarczy.
Liczba stacji: 1.
Minimalny przepływ: 18 l/h.
Ciśnienie robocze: 1,0 do 8,4 bar.

MODEL
WTA 2875

DANE TECHNICZNE
Nawadnia co 8, 12 lub 24 godziny lub co 2, 3 lub
7 dni z możliwością ustawienia pierwszego dnia
cyklu nawadniania.
Czas trwania nawadniania: 30 s, 1, 3, 5, 10, 15, 30,
60, 90 min. lub 2 godz.
Przycisk do uruchomienia natychmiastowego
nawadniania.
Ręczne uruchamianie zaprogramowanego
nawadniania.
Wskaźnik stanu baterii.

WTD-2900

Sterownik mocowany do kranu

ZASTOSOWANIE

MODEL

Sterownik mocowany do kranu używany do
automatyzacji systemów mikroirygacji.

WTD-2900

WŁAŚCIWOŚCI
• Elektroniczny licznik wody z wyświetlaczem
ciekłokrystalicznym i przyciskami funkcji.
• Programy pokazujące się na wyświetlaczu.
• Zasilanie: 2 x bateria alkaliczna 1,5 V ”AA”
• Gwint wewnętrzny na wlocie 3/4”(BSP).
• Gwint zewnętrzny na wylocie 3/4”(BSP) z
szybkozłączką.

DANE TECHNICZNE
Wybór spośród 8 programów: codziennie, co drugi
dzień, co 3, 4, 5, 6, 7 dni lub 1 dzień w tygodniu lub
specjalnie ustawione nawadnianie cotygodniowe.
Do 6 czasów startowych dziennie.
Czas trwania nawadniania: 1 min. – 24 h.
Przycisk do natychmiastowego uruchomienia
nawadniania ON / OFF.
Ręczne uruchamianie zaprogramowanego
nawadniania. Wskaźnik stanu baterii. Liczba
stacji: 1.
Minimalny przepływ: 18 l/h.
Ciśnienie robocze: 1,0 do 8,4 bar.

www.rainbird.eu
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ZESTAW WP1/WP1 JTV

Jednostacyjny sterownik zasilany bateriami.
Wydajny jednostacyjny, bateryjny sterownik o małych rozmiarach.

ZASTOSOWANIE
WP1 jest profesjonalnym i skutecznym
sterownikiem 1-stacyjnym przeznaczonym do
automatyzacji nawodnienia w miejscach, gdzie
nie ma dostępu do zasilania energią elektryczną.
W pełni wodoodporna obudowa pozwala np.
na instalację w wilgotnym środowisku lub
bezpośrednio w skrzynkach zaworowych.

WŁAŚCIWOŚCI
• Sterownik elektroniczny.
• Sterownik zasilany na baterie: pracuje na
wysokiej jakości bateriach alkalicznych (typu
Varta itp.). Zestaw nie zawiera baterii.
• Klasa ochrony IP68: wodoodporny w 100%
i w pełni wodoszczelny. Przeznaczony do
pracy w trudnych warunkach.
• Można go łatwo dopiąć do cewki
magnetycznej Rain Bird.
• Dostępny również w wersji wstępnie
zmontowanej, która pozwala na skrócenie
czasu montażu.
• Duży czytelny wyświetlacz LCD ze
zrozumiałymi ikonami programowania.
• Ikona stanu naładowania baterii.
• Ergonomiczna klawiatura z 3 przyciskami dla
łatwego i intuicyjnego programowania.
• Ręczne uruchamianie z regulacją czasu
odliczanego w dół.
• Czujnik opadu natychmiast wstrzymuje
nawadnianie w przypadku opadu deszczu.
• Funkcja opóźnionego startu nawadniania
do 15 dni.
• Funkcja budżetu wodnego ustala czas
nawadniania w zakresie 0-200%.
• Pracuje z cewką magnetyczną impulsową
używaną w systemie TBOSTM.

DANE TECHNICZNE
• 8 czasów startowych dziennie.
• Harmonogramy programowania:
- 7 dni w tygodniu
- dzień / data parzysta
- dzień / data nieparzysta z lub bez dnia 31
- cyklicznie: od 1 do 15 dni
• Liczba stacji: 1

• Odmierzanie czasu stacji: od 1 min. do 12 h w
przedziałach 1-minutowych
• Temperatura robocza: -20° do 70° C
• Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar
• Dane techniczne zaworów na stronie
poświęconej zaworom JTV

ELEKTRYCZNE DANE
TECHNICZNE
• Zasilany baterią alkaliczną 9V.
• Kompatybilny ze wszystkimi zaworami Rain
Bird wyposażonymi w bateryjną cewkę
magnetyczną Rain Bird.
• Maksymalna odległość połączenia sterownika
z cewką magnetyczną, przy pomocy przewodu
o wymiarach 1,5 mm2: 30 m.
• Możliwość podłączenia bezpośrednio z
czujnikiem opadu RSD-BEx.

WYMIARY
Wysokość: 10,3 cm
Szerokość: 6,3 cm
Głębokość: 9,0 cm

MODELE
WP1: sterownik jednostacyjny 9V
Zestaw WP1-JTV: sterownik jednostacyjny 9V
z cewką impulsową i zaworem JTV
Czujnik opadu RSD-BEx
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SERIA WP: WP-2, WP-4, WP-6, WP-8

Elektroniczne sterowniki zasilane bateriami – wielostacyjna linia zasilana bateriami

ZASTOSOWANIE
Sterownik WP jest przeznaczony do automatyzacji
nawadniania w miejscach, gdzie zasilanie energią
elektryczną jest niedostępne. Jego niewielkie
wymiary oraz wodoodporna obudowa pozwalają
na instalację zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz
budynku lub też bezpośrednio w skrzynkach
zaworowych. Intuicyjne, przyjazne dla użytkownika
programowanie oraz liczne funkcje tego sterownika
sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie dla
ogrodów prywatnych i terenów zieleni miejskiej.

WŁAŚCIWOŚCI
• Sterownik elektroniczny.
• Zasilany bateriami: pracuje na 2 wysokiej jakości
bateriach alkalicznych 9V, np. Varta typ 6AM6
(norma międzynarodowa) lub 6LR6I (norma
europejska). Zestaw nie zawiera baterii.
• Klasa ochrony IP68: wodoodporny w 100% i w
pełni wodoszczelny. Przeznaczony do pracy w
trudnych warunkach.
• Montaż ścienny na zewnątrz/wewnątrz budynku
lub bezpośrednio w skrzynkach zaworowych.
• Niewielkie wymiary.
• Duży czytelny wyświetlacz LCD ze
zrozumiałymi ikonami programowania.
• Symbol baterii na wyświetlaczu informuje o
konieczności jej wymiany.
• Ergonomiczna klawiatura z 5 przyciskami.
• Funkcja Budżetu wodnego reguluje czas
nawadniania w zakresie 0-200% w przedziałach
10% dla obu programów.
• Funkcja testowania (2 min., wszystkie
zaprogramowane stacje) dla sprawdzenia
funkcjonowania systemu.
• Możliwość ręcznego uruchamiania stacji lub cyklu.
• Czujnik opadu natychmiast wstrzymuje
nawadnianie w przypadku opadu deszczu.

• Funkcja opóźniania startu nawadniania o
określoną ilość czasu (1 do 15 dni) z opcją
automatycznego przywrócenia pracy systemu.
• Kompatybilne z cewką magnetyczną stosowaną
w przypadku systemu TBOSTM.
• Trzy niezależnie programy zapewniają
uniwersalną kontrolę procesu nawadniania.

DANE TECHNICZNE
Liczba programów: 3 całkowicie niezależne
programy.
Do 8 czasów startowych na program na dzień.
Harmonogram programowania: 7 dni w tygodniu.
Liczba stacji: 2, 4, 6 lub 8.
Odmierzanie czasu stacji: 1 minuta do 12 godz. w
przedziałach 1-minutowych.
Temperatura robocza: -20° do 70° C

ELEKTRYCZNE DANE TECHNICZNE
Zasilane 2 bateriami alkalicznymi 9V.
Kompatybilny ze wszystkimi zaworami Rain Bird
wyposażonymi w bateryjną cewkę magnetyczną
Rain Bird.
Pojemność stacji: cewka magnetyczna Rain Bird na
stację plus zawór główny wyposażony w bateryjną
cewkę magnetyczną.
Maksymalna odległość połączenia między
sterownikiem a cewką magnetyczną przy pomocy
przewodu o wymiarach 1,5 mm2: 30 m.
Można łączyć bezpośrednio z czujnikiem opadu
RSD-BEx.

WYMIARY
Wysokość: 18,3 cm
Szerokość: 15,6 cm
Głębokość: 5,6 mm

MODELE
WP 2: 2 stacje
WP 4: 4 stacje
WP 6: 6 stacji
WP 8: 8 stacji

Czujnik opadu RSD-BEx

www.rainbird.eu
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SERIA TBOSTM: 3 ODRĘBNE SYSTEMY

3 systemy umożliwiające 3 różne tryby transmisji – brak zasilania, to żaden problem!

TBOS™
Transmisja w podczerwieni
Połączenie przekaźnika polowego / sterownika
działa na tej samej zasadzie, co każdy inny
konwencjonalny sterownik: np. sterowniki serii
SI-RR+ lub DIALOG+. Zasilany baterią przekaźnik
polowy jest programowany identycznie jak
wszystkie pozostałe sterowniki firmy Rain Bird.
Następnie program jest przesyłany za pomocą
podczerwieni do modułu sterującego. Moduł
sterujący wykonuje program aktywując cewkę
magnetyczną TBOSTM zamontowaną na każdym
zaworze Rain Bird.

TBOS™ RADIO+

Transmisja w podczerwieni i radiowa
Rozwiązanie takie samo jak w konwencjonalnym
systemie TBOSTM. Jedyna różnica polega na
tym, że transmisja programu zachodzi zarówno
w podczerwieni jak i drogą radiową. Interfejs
RADIO+ jest zamontowany na istniejącym
module sterującym TBOSTM, program jest
przesyłany przy pomocy przekaźnika polowego
TBOSTM RADIO+. Wersja radiowa została
zaprojektowana jako system zabezpieczający
przed aktami wandalizmu, uniemożliwia
odnalezienie miejsca, w którym zamontowano
sterowniki lub zawory. Użytkownik może
przesyłać i monitorować programy nawodnień
bez otwierania skrzynki zaworowej.

TBOS™ MANAGER II
Transmisja radiowa i programowanie
scentralizowane
Pozwala na przesyłanie programów
wprowadzonych do komputera, następnie
do Przekaźnika polowego TBOSTM. Następnie
używamy przekaźnika w terenie do przesyłania
danych programowych do każdego z modułów
sterujących TBOSTM.

Moduł sterujący TBOS oferuje możliwość wykorzystania harmonogramów nawadniania w trybie ustalonym oraz z przerwami, co ułatwia oszczędzanie
wody oraz przestrzeganie ograniczeń w zakresie sporządzania takich harmonogramów, które mogą wynikać z lokalnych regulacji dotyczących gospodarki zasobami wodnymi.
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UNIWERSALNY PRZEKAŹNIK POLOWY TBOSTM
Jeden model o wielu funkcjach!

ZASTOSOWANIE
Ten przekaźnik polowy może być stosowany we
wszystkich systemach TBOS: TBOS, TBOS Radio+,
TBOS Manager II. Może on sterować pracą
wszystkich typów modułów sterujących TBOS:
1-, 2-, 4- jak i 6-stacyjnych, zarówno starszego
jak i nowszego typu. Umożliwia przesyłanie
programów zarówno w podczerwieni, jak i przez
radio. Transmisja w podczerwieni pełni rolę
zabezpieczenia na wypadek, gdy przekazanie
programu drogą radiową jest niemożliwe
z powodu wyczerpania baterii w interfejsie
radiowym.

WŁAŚCIWOŚCI
• Uniwersalny przekaźnik polowy
• Transmisja w podczerwieni do modułów
sterujących TBOSTM:
uniwersalny przekaźnik polowy jest
programowany identycznie jak wszystkie
pozostałe sterowniki firmy Rain Bird.
Następnie program jest przesyłany za pomocą
podczerwieni do modułów sterujących TBOS™.
• Transmisja radiowa do modułów sterujących
TBOSTM:
uniwersalny przekaźnik polowy jest
programowany identycznie jak wszystkie
pozostałe sterowniki firmy Rain Bird. Następnie
program jest przesyłany drogą radiową do
modułów sterujących TBOS™ dzięki jednostce
Radio+ zamontowanej na każdym module
sterowania TBOS™.
• Programowanie i transmisja radiowa przy
zastosowaniu komputera: użytkownik
może przesyłać programy wprowadzone
do komputera, następnie do uniwersalnego
przekaźnika polowego. Przekaźnik jest
następnie wykorzystywany na miejscu instalacji
systemu w celu przekazania programów do
wszystkich modułów sterujących TBOS™.

www.rainbird.eu

• Dostępny również w wersji dysponującej
wyłącznie transmisją w podczerwieni!
• Ergonomiczny kształt i niewielkie wymiary.
• Wodoodporna klawiatura z 7 przyciskami.
• Sygnał dźwiękowy potwierdza wybranie
przycisku.
• Funkcja skanowania pozwala na zebranie i
spis numerów identyfikacyjnych modułów
radiowych w zasięgu radiowym do 200 m.
• Zdejmowany optyczny przewód
przyłączeniowy.
• Duży ekran LCD z czytelnymi ikonami funkcji.
• Wyświetlacz pokazuje stan baterii modułu
radiowego, modułu TBOS i przekaźnika
polowego.
• Energooszczędny wyświetlacz LCD
samoczynnie wygasa po 1 minucie, jeśli
przyciski nie są używane.
• Dwucyfrowy tajny kod uniemożliwia
niekontrolowaną transmisję radiową.

DANE TECHNICZNE
• Zasięg transmisji radiowej: 200 m na otwartym
obszarze bez elementów powodujących
zakłócenia lub przeszkód terenowych
(zasięg może ulegać zmianie w zależności
od ukształtowania terenu oraz warunków
pogodowych).
• Okrężne menu.
• 3 niezależne programy: A, B i C.
• Do 8 czasów startowych na dzień na program.
• Odmierzanie czasu dla stacji: 1 min. do 12
godz. w odstępach 1-minutowych.
• Harmonogram programowania: kalendarz
7-dniowy.
• Programy dla modułów mogą być wyświetlane
i modyfikowane.
• Przekaźnik polowy może programować
nieograniczoną liczbę modułów sterujących
TBOSTM.

• Ręczna obsługa stacji lub
cyklu w
odstępach 10-sekundowych.
• Funkcje ręczne kasują wszystkie inne funkcje.
• Tryb ON/OFF (włączony / wyłączony).
• Temperatura robocza: 0° do 55° C.
• Zasilany jedną, wysokiej jakości baterią
alkaliczną 9V (Varta itp.) typu 6AM6 (norma
międzynarodowa) lub 6LR61 (norma
europejska). Zestaw nie zawiera baterii.

WYMIARY
Wysokość: 15,75 cm
Szerokość: 7,35 cm
Głębokość: 3,85 cm

MODEL
Uniwersalny przekaźnik polowy TBOS
Polowy przekaźnik podczerwieni TBOS
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MODUŁ STERUJĄCY TBOSTM
ZASTOSOWANIE
Moduł sterujący TBOSTM w połączeniu z cewką
magnetyczną TBOSTM pozwala na automatyczne
nawadnianie w miejscach, gdzie nie ma dostępu
do prądu z sieci. Doskonały w przypadku licznych
zastosowań na terenach trawiastych: rond, ogrodów,
poboczy autostrad i dróg, mikronawadniania,
szklarni, zaworów głównych itp.

WŁAŚCIWOŚCI
• Stosowany do otwierania i zamykania zaworów
wyposażonych w cewkę magnetyczną typu TBOSTM.
• Zasilany jedną, wysokiej jakości baterią
alkaliczną 9V (Varta) typ 6AM6 (norma
międzynarodowa) lub 6LR61 (norma
europejska). Zestaw nie zawiera baterii.
• Klasa ochrony IP68: mocna, całkowicie
wodoodporna obudowa.
• Szczelny, wodoodporny pojemnik na baterię.
• Zewnętrzne połączenie na podczerwień w obudowie.
• 2 wgłębienia ułatwiające montaż.
• System zabezpieczający podtrzymuje program
przez 5 minut na czas wymiany baterii.
• Wyłącznik ON/ OFF dla podziemnego
wyłącznika systemu może zostać zamontowany
na module sterującym.
• Bezpośrednie połączenie czujnika opadu:
interfejs czujnika opadu TBOS nie jest
wymagany w celu podłączenia czujnika.
• Aktywny czujnik opadu natychmiast
zatrzymuje nawadnianie w przypadku deszczu.

DANE TECHNICZNE
• Programowanie
wymaga
przekaźnika
polowego TBOSTM.
• Trzy programy: A, B i C.
• Sekwencyjne działanie stacji w trakcie pracy
programu. Maksymalna długość kabla
pomiędzy modułem a cewką TBOSTM wynosi 10
m przy użyciu kabla 0,75 mm2.

WYMIARY
Wysokość: 13,0 cm
Szerokość: 9,5 cm
Głębokość: 5,3 cm

MODELE
1-stacyjny moduł sterujący TBOSTM
2-stacyjny moduł sterujący TBOSTM
4-stacyjny moduł sterujący TBOSTM
6-stacyjny moduł sterujący TBOSTM

AKCESORIA
Cewka magnetyczna TBOSTM
Przekaźnik zdalnego sterowania TBOS™
Wyłącznik podziemny TBOS™
Czujnik opadu RSD-BEx
BAT9AL: 9V bateria alkaliczna
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Bateria 9V

Czujnik opadu RSD-BEx
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INTERFEJS TBOSTM RADIO+
ZASTOSOWANIE

WYMIARY

Interfejs TBOSTM RADIO+ jest używany z uniwersalnym
przekaźnikiem polowym TBOSTM do przesyłania
programu do modułu sterującego TBOSTM. Transmisja
radiowa jest możliwa nawet w sytuacji, gdy Interfejs
TBOSTM RADIO+ znajduje się w skrzynce zaworowej.
Nie trzeba otwierać tej skrzynki.

Wysokość: 13,0 cm
Szerokość: 9,5 cm
Głębokość: 5,3 cm

MODEL
INTERFEJS TBOSTM RADIO+

WŁAŚCIWOŚCI
• Zasilany jedną, wysokiej jakości baterią
alkaliczną 9V (Varta) typ 6AM6 (norma
międzynarodowa) lub 6LR61 (norma
europejska). Zestaw nie zawiera baterii.
• Mocna, całkowicie wodoodporna obudowa.
• Wodoodporny pojemnik na baterię z przykręcaną
pokrywą z podwójnym uszczelnieniem.
• Zewnętrzne połączenie optyczne umieszczone w
obudowie do komunikacji z modułem sterującym.
• Elastyczna antena do transmisji radiowej.
• 2-cyfrowy kod identyfikacyjny.
• Interfejs radiowy łatwy do zamontowania
na module sterującym. Elastyczny pasek
utrzymuje go na miejscu. Nie wymaga
stosowania narzędzi.
• Nie należy dopuszczać do nagrzania modułu
powyżej 55° C.

Bateria 9V

MODUŁ VRM-1+RADIO
ZASTOSOWANIE
Ten 1-stacyjny Moduł radiowy wchodzi
w skład serii TBOSTM. Jest stosowany do
automatycznego nawadniania małych
powierzchni, gdzie nie ma dostępu do zasilania
elektrycznego 230 V AC.

• Każdy moduł VRM-1+ zasilany jest 2 wysokiej
jakości bateriami alkalicznymi 9V (Varta) typ
6AM6 (norma międzynarodowa) lub 6LR61
(norma europejska). Żywotność baterii: 1 rok.
Zestaw nie zawiera baterii.

WŁAŚCIWOŚCI

WYMIARY

• Kompaktowy moduł z wbudowanym
zestawem zawierającym:
- 1-stacyjny moduł sterujący TBOSTM
- interfejs radiowy TBOSTM
- cewkę magnetyczną TBOSTM
• Cewka przykręcana na zawór. Następnie
moduł jest zaciskany na cewce.
• Wodoodporny.
• Kompatybilny z zaworami Rain Bird serii DV,
PGA, PEB i BPES.

Szerokość: 6,0 cm
Wysokość: 11,0 cm
Głębokość: 10,5 cm
UWAGA: antena dodaje 17 cm do wysokości.

MODEL
MODUŁ VRM-1+ RADIO: 1-stacyjny

DANE TECHNICZNE
• Do programowania wymagany jest
uniwersalny przekaźnik polowy TBOSTM.
• Programowalny 2-cyfrowy kod identyfikacyjny.
• Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar.
• Nie należy dopuszczać do nagrzania modułu
powyżej 55° C.

www.rainbird.eu

Bateria 9V
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PRZEKAŹNIK ZDALNEGO STEROWANIA TBOS™
ZASTOSOWANIE
Przekaźnik typu TBOSTM jest przeznaczony do
aktywacji urządzeń elektrycznych przy pomocy
modułu sterującego TBOSTM lub sterownika WP
zasilanego bateriami.

• Wyposażony w trwałą, wodoodporną skrzynkę
przekaźnikową.
• Prosty montaż.

WŁAŚCIWOŚCI

Szerokość: 10,7 cm
Wysokość: 10,7 cm
Głębokość: 6,0 cm

• Przekaźnik dwustabilny.
• Działanie przy wskaźnikach: 10A, 230V, 50Hz.
• Połączony ze stacją na module sterującym
TBOSTM lub sterownikiem serii 9V.

WYMIARY

MODEL
PRZEKAŹNIK ZDALNEGO STEROWANIA TBOS™

CEWKA MAGNETYCZNA TBOSTM
WŁAŚCIWOŚCI

MODEL

• Cewka Magnetyczna. Moduł sterujący TBOSTM
uruchamia cewkę, która otwiera i zamyka
zawór.
• Zawiera filtr.
• 2 kable 0,75 mm2 o długości 60 cm.
• Kompatybilna wyłącznie z zaworami Rain Bird
serii: DV, PGA, PEB i BPE.
• Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar.
• Ręczne otwieranie zaworów Rain Bird przez
przekręcenie cewki o 1/4 obrotu.

CEWKA MAGNETYCZNA TBOSTM

RSD-BEX
Czujnik opadu

BAT9RE
Akumulatorki 9V

ZASTOSOWANIE
Czujnik opadu RSD jest odpowiednim
urządzeniem w przypadku instalacji stosowanych
w ogrodach przydomowych i na terenach
komercyjnych. Oszczędza wodę i przedłuża
żywotność systemu nawadniającego poprzez
automatyczny pomiar opadu i zatrzymywanie
pracy systemu w warunkach deszczowej pogody.

WŁAŚCIWOŚCI
• Współpracuje ze wszystkimi sterownikami 24
VAC oraz produktami serii TBOSTM i WP.
• Wiele ustawień wysokości opadu w zakresie
od 3,2 do20 mm, szybkie i proste ustawianie
poprzez obrót pokrętła.
• Nastawny pierścień odpowietrzający pomaga
w kontrolowaniu czasu przesychania.
• Obudowa z wysokogatunkowego, odpornego
na promienie UV polimeru chroni elementy.
• Twardy wspornik aluminiowy oraz ramię
rozciągające się w pełni na 15,2 cm.
• Odporny na działanie promieni UV przedłużacz
o długości 7,6 m zapewnia łatwe połączenie ze
sterownikami nawodnienia.
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DANE TECHNICZNE
Nie zalecany do użytku z przewodami lub
urządzeniami pod wysokim napięciem.
Wskazania wyłącznika elektrycznego: 3A 125/250 VAC
Pojemność elektryczna: odpowiedni do
stosowania z maks. trzema elektrozaworami 24
VAC, 7 VA na stację plus jeden zawór główny.
Zawiera przedłużacz liniowy (2×0,5 mm2) o dł. 7,6 m.

BATERIE ALKALICZNE
BAT9AL

WYMIARY
Długość: 16,5 cm
Wysokość: 13,7 cm

MODEL
RSD-BEX

www.rainbird.eu

SYSTEMY STERUJĄCE I AKCESORIA

Porady dotyczące oszczędzania wody

•

Systemy IQ2, Maxicom2 i Site Control
oferują funkcję w pełni
zautomatyzowanego dostosowywania
parametrów programów
nawodnieniowych, na podstawie
ewapotranspiracji (ET), w celu uzyskania
maksymalnej oszczędności w zakresie
zużycia wody.

•

Systemy Maxicom2 i IQ2 zapewniają
narzędzia wspomagające zarządzanie, z
poziomu jednego komputera,
dziesiątkami lub nawet setkami
systemów nawodnieniowych,
znajdujących się w różnych zdalnych
lokalizacjach.

•

Oprogramowanie FloWatch, dostępne
w systemach IQ2 i Maxicom2,
monitoruje i rejestruje przepływ w
czasie rzeczywistym, a także
automatycznie rozpoznaje i likwiduje
problemy spowodowane przez
pęknięcia rur, akty wandalizmu lub
zablokowane zawory.

Centralne systemy sterowania

PRZEWODNIK PO SYSTEMACH CENTRALNEGO STEROWANIA
Wlasciwosci

TBOS SIM

IQ 2

SiteControl

Maxicom²

Typ systemu

X

Sterowanie centralne dla 1 obiektu
Sterowanie centralne dla kilku obiektów
Satelity 9V
Satelity 230V

X
X
X

Dekoder
Komputer centralny
Komputer w zestawie
Programowanie komputerowe
Monitorowanie komputerowe
Ręczna obsługa komputera
Satelita polowy
Satelita / Dekoder
Maks. liczba obiektów dla jednego
systemu
Maks. liczba adresów stacji lub
dekoderów dla jednego systemu

X
X
X
TBOS & TBOS Radio
SI-RR+ / Dialog+
TBOS: 99
SI-RR+/Dialog+: Bez ograniczeń

X
X
X

X
X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

ESP-LXD, ESP-LXMe

Satelita ESP-SAT
Dekoder FD

ESP-Site
ESP-SAT & CCU

250

1

200

8000

5376 stacji lub
2000 adresów dekodera

Bez ograniczeń

TBOS: 594 stacji
SI-RR+/Dialog+:

X

Bez ograniczeń

Opcje oprogramowania
Informacje zwrotne
Import projektu

X
BMP, JPG,TIFF

X

X
BMP

X
opcja

X
GPS, CAD, SHP, BMP
X
X
X

X

4 na sterownik

100 na sterownik

999 na CCU

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

Mapa interaktywna
Programowanie ET
Automatyczna regulacja ET
Liczba programów
Programowanie suchobiegu

TBOS: 3 na sterownik
Dialog+:
12 na sterownik
X

Zarządzanie przepływem
Monitorowanie przepływu
Wyłącznik wysokiego przepływu
Wyłącznik opadu

X
X
X

Cykl i nasiąkanie
Alarmy

X
X

Globalny plan wsparcia w zestawie
Komunikacja
Sztywne łącze

X

X

Łącze GSM

X*
X

X
X

Automatyczna komunikacja zdalna

X

X

Rejestracja zdarzeń

X
X

Transmisja radiowa*
Połączenie telefoniczne

Ethernet
Wifi

X
X
X

X

X
X

* W przypadku zastosowania przekaźnika polowego TBOS
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PRZEWODNIK PO STEROWNIKACH 230V
MODELE

TBOS

Dialog+

ESP-LXMe - NCC

ESP-LXD - NCC

ESP SAT CCU

ESP SITE

ZASTOSOWANIE

X

Przydomowe ogródki
Tereny zieleni miejskiej

X

X

X

X

X

X

Duże tereny zieleni

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Boiska sportowe
WŁAŚCIWOŚCI
Hybrydowy
Półprzewodnikowy

X

Zasilany baterią

X

X

Lokalizacja wewnątrz budynku

1, 2, 4, 6

8, 16, 24, 32,
40, 48

8, 12, 16, 20, 24, 28,
32, 36, 40, 44, 48

50,125, 200

12, 16, 24, 32, 40

12, 16, 24, 32, 40

3

3

4

4

4

4

Czas działania stacji w godzinach (czas maks.)

12 h

12 h

12 h

12h

12h

12h

Liczba startów na dzień na program

8

8

8

8

8

8

Budżet wodny

X

X

X

X

X

X

Ręczne włączanie/wyłączanie

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

Stacje
Programy

Opóźnianie opadu
Jednoczesne działanie kilku stacji

X

X

X

Pokrywające się programy

X

X

X

Wyświetlacz LCD

X*

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

HARMONOGRAMY PROGRAMOWANIA
Cykl 7-dniowy

X

X

X

X

X

Cykl parzysty/nieparzysty

X

X

X

X

Kalendarz 365-dniowy

X

X
X

X

Cykl różnorodny 1-15 dni

Program testowy

X

X

X

1

3+1

2+1

8+1

4+1

4+1

Z tworzywa sztucznego na zewnątrz budynku

X

X

X

X

X

X

IP 68

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cykle zaprogramowane
Pojemność zaworu stacji
OBUDOWA

AKCESORIA
Automatyczny wyłącznik RAINCHECK™
Czujnik opadu RSD-BEx

www.rainbird.eu
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TBOS SIM

System centralnego sterowania wieloma lokalizacjami dla modułów TBOS™ i sterowników Dialog+

 Obsługa sterowników Dialog+ i modułów
sterujących TBOS™ z wykorzystaniem,
jedynego w swoim rodzaju, ujednoliconego
interfejsu użytkownika.

SI-RR+

Dialog+

 Tworzenie programów dla wszystkich
sterowników i zarządzanie nimi z poziomu,
przyjaznego użytkownikowi, środowiska
Windows.
 Wyświetlanie informacji poglądowych
dotyczących poszczególnych lokalizacji i
programów.
 Zarządzanie zużyciem wody oraz
poprawa wydajności poprzez możliwość
programowania w trakcie pracy systemu
lub na podstawie lokalnej wartości
ewapotranspiracji

WŁAŚCIWOŚCI
• Funkcje oprogramowania systemu
centralnego sterowania
- Współpraca ze sterownikami Dialog+ i
modułami sterującymi TBOS™.
- Interfejs użytkownika zaprojektowany
w sposób przyjazny użytkownikowi i
ułatwiający obsługę:
• Jednoczesne wyświetlanie informacji o
wszystkich lokalizacjach i sterownikach.
• Diagram poglądowy przedstawiający czasy
pracy programu.
• System wspomagania programowania dla
modułów TBOS™. Łatwy w obsłudze system
programowania, służący do zarządzania
programami wszystkich zainstalowanych
modułów TBOS™, bez konieczności
opuszczania biura:
- Cechuje się możliwością obsługi
nieograniczonej liczby lokalizacji i
sterowników.
- Wsteczna kompatybilność umożliwia
współpracę z wszystkimi modułami TBOS™,
włączając w to moduły obsługujące 6 sekcji.
- Funkcja kopiowania pozwala na powielanie,
uprzednio utworzonej, lokalizacji
standardowej, co ułatwia proces konfiguracji
systemu.
- Baza danych zawierająca informacje
dotyczące wszystkich lokalizacji
znajdujących się w danym systemie.
Gromadzenie i sortowanie informacji
odnoszących się wszystkich elementów
zainstalowanych w danej lokalizacji:
sterowników, poziomu naładowania
baterii, adresu, numeru telefonu, danych
kontaktowych, itp.
- Nadzór nad lokalizacją: drukowanie
raportów dotyczących pracy danej
lokalizacji, zużycia wody, alarmów, informacji
odnoszących się do modułów sterujących,
itp.
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Nadajnik
polowy

Nadajnik
polowy

TBOS

Interfejs radiowy

- Pomiar szybkości przepływu: m3 na godzinę,
litry na sekundę.
- Obsługa siedmiu języków: angielski,
hiszpański, holenderski, francuski, niemiecki,
włoski, portugalski.
• Funkcje zarządzania przepływem
- Zarządzanie zużyciem wody oraz
poprawa wydajności poprzez możliwość
programowania w trakcie pracy systemu
lub na podstawie lokalnej wartości
ewapotranspiracji.
• Możliwość utworzenia do 10 programów w
trakcie pracy systemu.
• Możliwość utworzenia programów na dany
miesiąc, w przypadku których czasy pracy są
obliczane na podstawie ewapotranspiracji.
- Wbudowana baza danych dotyczących
ewapotranspiracji dostarcza szczegółowych
informacji na temat zapotrzebowania na
nawadnianie na obszarze całej Europy.
- Alarmy dostarczają informacji o aktualnym
stanie systemu w danej lokalizacji (wycieki,
stan czujników, spięcia elektryczne, itp).
- Funkcja budżetu wodnego umożliwia
dostosowanie czasu pracy w zakresie 0
do 200%, z krokiem wynoszącym 10%,
zarówno w odniesieniu do lokalizacji, jak i do
programu.

TBOS

• Modemu GSM.
• Bezpośredniego połączenia kablowego.
- Komunikacja z modułami sterującymi TBOS™
z wykorzystaniem:
• Transmisji radiowej przy użyciu nadajnika
polowego TBOS™.
- Możliwość ustawienia automatycznych
połączeń w cyklu dziennym, tygodniowym,
miesięcznym, itd.

MINIMALNE WYMAGANIA
WOBEC SPRZĘTU
KUMPUTEROWEGO
- Kompatybilność z systemami operacyjnymi:
• Windows 2000 (Pro lub Server) w wersji SP4
lub wyższej.
• Windows XP (Pro lub Family) w wersji SP2
lub wyższej.
• Windows VISTA (Home Basic, Home
Premium, Business, Enterprise, Ultimate).
- Procesor 1 GHz lub szybszy.
- 512 MB pamięci RAM.
- 500 MB wolnego miejsca na dysku twardym.
- Ekran o rozdzielczości 1024x768.
- Urządzenia peryferyjne: napęd CD-ROM,
mysz, klawiatura.
- Jeden port USB do wykorzystania.
- Modem/port komunikacyjny.

MODELE

• Opcje komunikacyjne
- Komunikacja ze sterownikami Dialog+ z
wykorzystaniem:
• Analogowej linii telefonicznej.

Pakiet TBOS SIM PACK zawiera: 1 uniwersalny
nadajnik polowy, 1 urządzenie służące do
transmisji radiowej, 1 zestaw oprogramowania.
Rozszerzenie TBOS SIM Upgrade zawiera tylko
oprogramowanie.

Wyświetlanie informacji poglądowych dotyczących
poszczególnych lokalizacji i programów.

Łatwość programowania i przyjazność wobec
użytkownika.

www.rainbird.eu
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OPROGRAMOWANIE STEROWANIA CENTRALNEGO IQ™

Centralne sterowanie wieloma stanowiskami dla mniejszych instalacji
 Oprogramowanie łatwe do opanowania i
proste w użyciu
 System modułowy może być
rozbudowywany wraz z twoimi potrzebami
 Narzędzia zarządzania wodą oszczędzają
wodę i czas

WŁAŚCIWOŚCI
• Funkcje oprogramowania sterowania
centralnego
− Działa z modułowymi sterownikami ESP LX
wyposażonymi w zestaw do rozbudowy.
− Poradnik szybkiego startu przeprowadzi cię
przez kilka prostych kroków uruchomienia i
konfiguracji oprogramowania.
− Łatwy do nawigacji graficzny interfejs
użytkownika.
− Stanowiska zdefiniowane przez użytkownika
(grupa sterowników satelitarnych ze
wspólnymi ustawieniami).
− Wszystkie funkcje samodzielnych modułów
ESP-LX.
− Może zarządzać nawet 250 satelitami.
− Grupowe ustawienia stanowisk (auto/
wył., regulacja sezonowa w % albo
ewapotranspiracji).
− Przegląd programu z kalkulacją czasu
rozpoczęcia i zakończenia projektu.
− Funkcja przebiegu próbnego graficznie
obrazuje działanie programu, włączając w to
natężenie przepływów, czas i ostrzeżenia o
oknie wodnym i naruszenie maksymalnych
przepływów.
− Stan aktywności satelitów w czasie
rzeczywistym.
− Ręczne uruchomienie stacji, uruchomienie
programu, przejście do dalszej części
programu i jego wyłączenie.
− Funkcja RASTER™ (RApid Station TEst
Routine, - szybka procedura testowania
stacji) pozwala przetestować wyjście ze stacji
i wykryć oraz zdiagnozować problemy z
okablowaniem boiska albo elektrozaworów.
− Pokrętło auto/wył. oraz przełącznik
aktywności/ignorowania czujnika mają
niższy priorytet niż oprogramowanie
sterowania centralnego.
− Sterownik modułowy ESP-LX oraz kartridż
z oprogramowaniem firmowym interfejsu
komunikacyjnego DTC-LXM mogą być
przywrócone z komputera PC.
− Przeglądanie dziennika i alarmów
stanowiska na ekranie albo w formie
drukowanych raportów.
− Sześć różnych języków: angielski, hiszpański,
francuski, niemiecki, włoski, portugalskI.

LX-NCC

• Funkcje zarządzania wodą
− Czas pracy stacji w sekundach, minutach i
godzinach
− Funkcja Cycle+Soak™ dla każdej stacji
− Regulacja w % przez program
− Dzienna regulacja sezonowa w %
− Miesięczna regulacja sezonowa w %
automatycznie dostosowuje czas pracy stacji
każdego miesiąca
− Dzienna regulacja ewapotranspiracji
− Miesięczna regulacja sezonowa
ewapotranspiracji automatycznie
dostosowuje czas pracy stacji każdego
miesiąca
− Możliwość zaprogramowania czas czasu
od opadu deszczu oraz wyłączenie na dany
dzień w kalendarzu
− Możliwość zaprogramowania opóźnienia
pomiędzy stacjami
• Opcje komunikacji
− Analogowa linia telefoniczna
− Model GSM
− Bezpośrednie połączenie kablowe

LX-NCC

Łatwy do nawigacji graficzny interfejs użytkownika

Łatwy w użyciu ekran programu

ZALECANE WYMAGANIA
ODNOŚNIE SPRZĘTU
KOMPUTEROWEGO
− System operacyjny: Windows XP lub
Windows 7 w wersji 32 bitowej.
− Procesor: Intel I5-540M lub równoważny.
− Pamięć RAM: 3 GB.
− Ilość dostępnego miejsca na dysku twardym:
10 GB.
− Napęd CD-ROM: prędkość przynajmniej 8X.
− Rozdzielczość ekranu: przynajmniej
1024 x 768
− Modem telefoniczny 56K Flex (w celu
komunikacji telefonicznej).
− Połączenie sieciowe (w celu ustanowienia
komunikacji przez sieć Ethernet, WiFi, GPRS).
− Port transmisji szeregowej lub adapter USB
z modułem transmisji szeregowej (w celu
komunikacji bezpośredniej lub podłączenia
zewnętrznego modemu).

Funkcja przebiegu próbnego obrazuje działanie
programu

MODELE
IQSTARTCD: Podstawowy pakiet
oprogramowania (Starter Software Package),
obsługujący do 5 satelitów.
IQ5SATSWU: Rozszerzenie o obsługę
dodatkowych 5 satelitów.

Ewapotranspiracja (ET) stanowi kombinację ilości wody utraconej przez glebę oraz rośliny w wyniku procesów ewaporacji i transpiracji. Ogólne zużycie
wody może zostać obniżone przez system IQ poprzez wykorzystanie funkcji ET, w celu określenia, jakiej ilości wody należy użyć podczas nawadniania oraz
kiedy je przeprowadzać

www.rainbird.eu
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Zestaw zaawansowanych funkcji IQ
Zestaw zaawansowanych funkcji komunikacyjnych
■■ Automatyczna synchronizacja i pobieranie
zarejestrowanych danych systemowych, a
także komunikacja ze źródłem informacji
pogodowej, w celu pobrania danych
pogodowych.
■■ Funkcja Satellite IQ Call-in™(inicjacja
komunikacji przez satelitę, tylko w
przypadku modułu telefonicznego NCC-PH
Phone).
■■ Automatyczne wysyłanie wiadomości
alarmowych i ostrzeżeń, a także raportów
dotyczących czasu pracy satelitów.

Zestaw zaawansowanych
funkcji dotyczących
programowania
- Ochrona satelitów z wykorzystaniem kodu
PIN (czterocyfrowy kod PIN wymagany w
celu przeprogramowania satelity).
- Dwukierunkowe programowanie satelitów
(zmiany dokonane w programie danego
satelity mogą zostać zweryfikowane i
zaakceptowane z poziomu oprogramowania
IQ).
- Oprogramowanie narzędziowe służące
do kopiowania lub przenoszenia
funkcjonalności satelitów (kopiowanie lub
przenoszenie funkcjonalności satelity do
innej lokalizacji).

Zestaw zaawansowanych
funkcji dotyczących
ewapotranspiracji
- Automatyczna korekcja harmonogramów
nawadniania z wykorzystaniem funkcji
kontrolowanego spadku zawartości wody
w glebie MAD (Management Allowed
Depletion).
- Oprogramowanie wykorzystuje terminologię
oraz formuły określone przez stowarzyszenie
Irrigation Association.
- Źródła informacji pogodowej w zakresie
ewapotranspiracji/opadu deszczu obejmują:
- Stację pogodową Rain Bird WSPROLT.
- Stację pogodową Rain Bird WSPRO2.
- Cztery zbiory danych przypadające na jeden
system sterowania satelitami.
- Eksportowanie danych do programu
Microsoft Excel w celu uzyskania raportów
odpowiadających indywidualnym
wymaganiom.

- Tworzenie raportu graficznego,
porównującego zarejestrowane dane
systemowe z prognozowanymi wartościami
przepływu (pozwala to stwierdzić, które
programy i sekcje pracowały w dowolnej
chwili czasu).
- Ujmowanie rzeczywistej wartości łącznej
przepływu w raportach czasu pracy satelity
(uwzględnianych w automatycznych
raportach przesyłanych pocztą
elektroniczną).

MODELE
IQACOMFP: Zestaw zaawansowanych funkcji
komunikacyjnych
IQAPGMFP: Zestaw zaawansowanych funkcji
dotyczących programowania
IQAETFP: Zestaw zaawansowanych funkcji
dotyczących ewapotranspiracji
IQAFSENFP: Zestaw zaawansowanych funkcji
dotyczących wykrywania przepływu

Zestaw zaawansowanych
funkcji dotyczących
wykrywania przepływu
- Pobieranie, w kolejnych minutach,
zarejestrowanych danych systemowych,
dotyczących przepływu, z wyposażonych w
czujniki przepływu sterowników ESP-LXME
i ESP-LXD, mogących współpracować z
systemami sterowania satelitami.

LX-IQ Połączeniowe Akcesoria
Moduł połączeniowy IQ
FSCM-LXME
- Zapewnia komunikację dla sterownika
ESP-LXME poprzez IQNet w oparciu o
szybką transmisję danych z wykorzystaniem
interfejsu przewodowego.
- Zawiera funkcje modułu inteligentnego
sterowania przepływem (Flow Smart
Module) oraz modułu podstawowego (Base
Module).
- Zastępuje standardowy moduł podstawowy
ESP-LXME Base Module.

Moduł połączeniowy IQ
CM-LXD
- Zapewnia komunikację dla sterownika
ESP-LXD poprzez IQNet w oparciu o szybką
transmisję danych z wykorzystaniem
interfejsu przewodowego.
- Wymaga umieszczenia w złączu instalacji
modułów oznaczonym cyfrą zero (0).
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Moduł modemu radiowego
IQ SS-Radio
- Zapewnia komunikację radiową poprzez
IQNet pomiędzy satelitami typu serwer i
klient.
- Może być również wykorzystywany
wraz z modułem IQ NCC-RS (RS-232) dla
komunikacji z centralnym komputerem IQ
w trybie bezpośrednim lub poprzez łącze
radiowe z satelitą typu serwer.
- Zawiera zasilacz oraz antenę zewnętrzną
(oprogramowanie konfiguracyjne oraz kabel
są dostarczane osobno).

MODEL
Moduł połączeniowy IQ FSCM-LXME
Moduł połączeniowy IQ CM-LXD
Moduł modemu radiowego IQ SS-Radio

www.rainbird.eu

Centralne systemy sterowania

Moduł komunikacji sieciowej IQ NCC
Produkty platformy LX-IQ™

■■ Moduły komunikacji sieciowej IQ NCC służą
do rozbudowy funkcjonalności niezależnych
sterowników serii LX-IQ do poziomu satelitów
IQ, dzięki czemu mogą one podlegać kontroli
centralnego systemu sterowania IQ Central
Control System™.
■■ Po zainstalowaniu modułu NCC w tylnej części
przedniego panelu sterownika, możliwe
jest ustanowienie połączenia pomiędzy
centralnym komputerem systemu IQ oraz
sterownikami zainstalowanymi w zdalnych
lokalizacjach.
■■ Moduły IQ NCC są kompatybilne ze
standardowymi sterownikami ESP-LXME,
obsługującymi od 1 do 48 sekcji, oraz
sterownikami dekoderowymi ESP-LXD,
obsługującymi od 1 do 200 sekcji.

WŁAŚCIWOŚCI
• Komunikacja
- Moduły IQ NCC podlegają wstępnej
konfiguracji z wykorzystaniem funkcji
konfiguracyjnych, dostępnych w sterownikach
ESP-LXME i ESP-LXD po ustawieniu pokrętła w
pozycji IQ Settings.
- Konfiguracja parametrów komunikacyjnych
odbywa się za pomocą oprogramowania IQ
lub oprogramowania konfiguracyjnego IQ
Configuration Software, przeznaczonego do
stosowania bezpośrednio w miejscu instalacji,
z wykorzystaniem komputerów typu
netbook/laptop.
• Satelity typu bezpośredniego
W przypadku, gdy dana lokalizacja jest
obsługiwana przez jeden sterownik, moduł
IQ NCC powinien pracować w trybie
satelity bezpośredniego. Satelita typu
bezpośredniego pozostaje w łączności z
centralnym komputerem IQ, ale nie może
komunikować się z siecią innych satelitów
występujących w systemie.
• Satelity typu serwer i klient
- W przypadku, gdy dana lokalizacja jest
obsługiwana przez wiele sterowników, moduł
IQ NCC zainstalowany w jednym z nich
powinien pracować jako satelita typu serwer,
a moduły NCC zainstalowane w pozostałych
sterownikach powinny pracować jako satelity
typu klient. Satelita typu serwer pozostaje
w łączności z centralnym komputerem IQ
, jednocześnie udostępniając to połączenie
satelitom typu klient, z którymi komunikuje
się poprzez szybkie przewodowe lub
radiowe łącza transmisji danych. Połączenie
komunikacyjne pomiędzy satelitami typu
serwer i klient nosi nazwę IQNet™. Satelity
wykorzystujące wspólne połączenie IQNet
mogą współdzielić dostęp do czujników
pogodowych oraz zaworów głównych.
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- Aby możliwa była transmisja danych
pomiędzy satelitami typu serwer i klient
poprzez IQNet z wykorzystaniem szybkiego
łącza przewodowego, konieczna jest
instalacja modułu komunikacyjnego IQ
CM (Communication Module). W celu
umożliwienia transmisji danych pomiędzy
satelitami typu serwer i klient poprzez IQNet
z wykorzystaniem łącza bezprzewodowego,
konieczna jest instalacja modułu radiowego
IQSSRADIO. Każdy moduł NCC zawiera
przewody niezbędnie do podłączenia
modułu komunikacji przewodowej lub
radiowej.
• Moduł telefoniczny IQ NCC
- Zawiera wbudowany analogowy modem
telefoniczny 56K z gniazdem RJ-11.
- W zestawie znajduje się kabel telefoniczny
RJ-11.
- Wymaga analogowej linii telefonicznej.
- Znajduje zastosowanie w przypadku
aplikacji korzystających z dostępu
bezpośredniego lub wykorzystujących
satelitę typu serwer, które wymagają
łączności z centralnym serwerem IQ poprzez
sieć telekomunikacyjną.
• Moduł GPRS/łączności przez sieć
telefonii komórkowej IQ NCC-GP
- Zawiera wbudowany modem GPRS/
łączności przez sieć telefonii komórkowej ze
złączem antenowym.
- W zestawie znajduje się antena wewnętrzna
do zastosowania w przypadku sterowników
posiadających obudowę wykonaną z
plastiku (opcjonalnie dostępna jest antena
zewnętrzna dla obudów metalowych).
- Wymaga aktywacji usługi dostępu do
transmisji danych poprzez GPRS/sieć
telefonii komórkowej oraz przydziału
statycznego adresu IP.
- Znajduje zastosowanie w przypadku
aplikacji korzystających z dostępu
bezpośredniego lub wykorzystujących
satelitę typu serwer, które wymagają
łączności z centralnym serwerem IQ poprzez
GPRS/sieć telefonii komórkowej.
• Moduł Ethernet IQ NCC
- Zawiera wbudowaną kartę Ethernet z
gniazdem RJ-45.
- W zestawie znajduje się kabel połączeniowy
RJ-45e.
- Wymaga dostępu do sieci lokalnej oraz
przydziału statycznego adresu IP.
- Znajduje zastosowanie w przypadku
aplikacji korzystających z dostępu
bezpośredniego lub wykorzystujących
satelitę typu serwer, które wymagają
łączności z centralnym serwerem IQ poprzez
sieć lokalną Ethernet.

• Moduł WiFi IQ NCC
- Zawiera wbudowaną bezprzewodową kartę
WiFi ze złączem antenowym.
- W zestawie znajduje się antena wewnętrzna
do zastosowania w przypadku sterowników
posiadających obudowę wykonaną z
plastiku (opcjonalnie dostępna jest antena
zewnętrzna dla obudów metalowych).
- Wymaga dostępu do lokalnej sieci
bezprzewodowej oraz przydziału
statycznego adresu IP.
- Znajduje zastosowanie w przypadku
aplikacji korzystających z dostępu
bezpośredniego lub wykorzystujących
satelitę typu serwer, które wymagają
łączności z centralnym serwerem IQ poprzez
bezprzewodową sieć lokalną WiFi.
• Moduł IQ NCC-RS
- Zawiera gniazdo RS-232 służące do
podłączenia kabla transmisji bezpośredniej
IQ lub modemu zewnętrznego w celu
komunikacji z centralnym komputerem IQ.
- W zestawie znajduje się kabel służący do
podłączenia modemu zewnętrznego (kabel
transmisji bezpośredniej IQ jest dostarczany
wraz z oprogramowaniem IQ Software
Package).
- Znajduje zastosowanie w przypadku
aplikacji korzystających z dostępu
bezpośredniego lub wykorzystujących
satelitę typu serwer, które wymagają
łączności z centralnym serwerem IQ poprzez
kabel transmisji bezpośredniej lub modem
zewnętrzny (modem radiowy lub inne
urządzenia firm trzecich).
- Znajduje zastosowanie w przypadku
aplikacji wykorzystujących satelitę typu
klient, które wymagają komunikacji z satelitą
typu serwer poprzez IQNet, w oparciu
o szybką transmisję danych, za pomocą
interfejsu przewodowego lub radiowego.

MODEL
Moduł telefoniczny IQ NCC-PH
Moduł GPRS/łączności przez sieć telefonii
komórkowej IQ NCC-GP
Moduł Ethernet IQ NCC-EN
Moduł WiFi IQ NCC-WF
Moduł RS232 IQ NCC-RS
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Sterownik ESP-LXME

Możliwość współpracy z systemem centralnego sterowania IQ poprzez
rozbudowę o moduł komunikacji
 Udoskonalony sterownik ESP-LXME
oferuje funkcje detekcji przepływu wody i
zarządzania przepływem wody.
 Modularna budowa zapewnia
nieporównywalną wielofunkcyjność i
umożliwia obsługę od 8 do 48 sekcji.
Moduły sekcyjne są dostępne w wersjach
obsługujących 4, 8 i 12 sekcji.
 Interfejs użytkownika charakteryzujący się
wyjątkową łatwością programowania.

WŁAŚCIWOŚCI STEROWNIKA
- Duży wyświetlacz LCD oraz ławy w nawigacji
interfejs użytkownika wykorzystujący
przyciski wielofunkcyjne.
- Wejście czujnika pogody sprzężone z
przełącznikiem umożliwiającym jego
wyłączenie.
- Układ uruchamiania zaworu głównego/
pompy.
- Możliwość wyboru przez użytkownika
jednego z 6 języków.
- Nieulotna pamięć programu (o trwałości
zapisu wynoszącej 100 lat).
- Standardowe zabezpieczenie przed
przepięciami do 10kV.
- Możliwość wyjęcia przedniego panelu
i przeprowadzenia programowania na
zasilaniu bateryjnym.

FUNKCJE PROGRAMOWALNE
- Funkcja SimulStations™ umożliwiająca
zaprogramowanie do 5 sekcji w taki sposób,
aby mogły one pracować jednocześnie.
- Funkcja cyklu i nasiąkania Cycle+Soak™ dla
każdej sekcji.
- Opóźnienie nawadniania w wyniku
wystąpienia deszczu.
- Wyłączenie nawadniania w dowolnym dniu
kalendarzowym.
- Możliwość zaprogramowania opóźnienia
poszczególnych sekcji.
- Możliwość zaprogramowania zaworu
głównego w taki sposób, aby domyślnie
pozostawał w pozycji otwartej lub
zamkniętej.
- Możliwość zaprogramowania czujnika
pogody w celu niedopuszczenia do lub
wstrzymania nawadniania.
- Sterowanie czasowe sekcjami w zakresie: 0
minut do 12 godzin.
- Funkcja dostosowywania czasu trwania
nawadniania zależnie pory roku, w zakresie
od 0% do 300% (przy maksymalnym czasie
pracy danej sekcji wynoszącym 16 godzin).
- Cztery niezależne programy (ABCD).
- Możliwość równoległego wykonywania
programów ABCD.
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- Osiem czasów uruchomienia dla jednego
programu.
- Programowanie cykli dziennych, obejmujące
wybrane dni tygodnia, dni nieparzyste, dni
nieparzyste z wyłączeniem 31 dnia miesiąca,
dni parzyste oraz daty powtarzające się
cyklicznie.
- Możliwość ręcznego sterowania sekcjami,
program testowy.

PARAMETRY
- Wymiary (szerokość, wysokość, głębokość):
36,4 x 32,2 x 14,0 cm.
- Wymagania odnośnie zasilania: 230 VAC ±
10%, 50Hz.
- Wyjście: 26,5 VAC ± 10%, 1,9A.
- Zasilanie awaryjne: litowa bateria
pastylkowa służy do podtrzymywania
czasu i daty, natomiast programy są
przechowywane w pamięci nieulotnej.
- Możliwość obsługi wielu zaworów: obsługa
maksymalnie pięciu elektrozaworów
o parametrach 24 VAC i 7VA z
uwzględnieniem zaworu głównego. Na
sekcję może przypadać do dwóch
elektrozaworów.

MODELE
ESP8LXME: Wersja podstawowa obsługująca 8
sekcji.
ESP12LXME: Wersja podstawowa obsługująca 12
sekcji.
FSM-LXME: Flow Smart Module

Moduły sekcyjne ESP-LXM
Sterownik ESP-LXME w wersji podstawowej może
obsłużyć 8 lub 12 sekcji, przy czym jest on
wyposażony w 3 złącza rozszerzające, w których
można zainstalować moduły sekcyjne obsługujące 4, 8
lub 12 sekcji. W konsekwencji sterownik może
obsługiwać do 48 sekcji.
Moduły można instalować i usuwać podczas pracy
urządzenia, w związku z czym czynności takie nie
wymagają wyłączania zasilania.
Dynamiczne przypisywanie numerów poszczególnym
sekcjom pozwala uniknąć przerw w numeracji, które
mogą wystąpić w sterownikach modularnych w
przypadku pominięcia złączy służących do instalacji
modułów, a także w wyniku instalacji w jednym
sterowniku modułów przeznaczonych do obsługi
różnej liczby sekcji.

MODELE
ESPLXMSM4: Moduł obsługujący 4 sekcji.
ESPLXMSM8: Moduł obsługujący 8 sekcji.
ESPLXMSM12: Moduł obsługujący 12 sekcji.
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Sterownik dekoderowy ESP-LXD

Sterownik dekoderowy z funkcją zarządzania przepływem
 Sterownik ESP-LXD został
zaprojektowany w taki sposób, aby
możliwe było zachowanie wyglądu,
sposobu obsługi oraz łatwości
programowania sterownika ESP-LXM,
przy jednoczesnym zastosowaniu
techniki nawadniania z wykorzystaniem
dekoderów.
 Sterownik ESP-LXD obsługuje do 50
sekcji, przy czym liczbę sekcji można w
prosty sposób zwiększyć do 200.
 Każdy sterownik ESP-LXD posiada
wbudowaną funkcję zarządzania
przepływem.

WŁAŚCIWOŚCI STEROWNIKA
- Obsługa dekoderów: FD-101, FD-102, FD-202,
FD-401, FD-601.
- Obsługa dekoderów współpracujących z
czujnikami SD-210 (kontrola przepływu i
obsługa czujnika pogody) oraz zabezpieczeń
przeciwprzepięciowych LSP-1 (w przypadku
linii dwużyłowych należy instalować jedno
zabezpieczenie co 150 m).
- Możliwość wyboru przez użytkownika
jednego z sześciu języków.
- Cztery wejścia służące do podłączenia
czujników (jednego przewodowego i do
trzech obsługiwanych przez dekodery)
sprzężone z przełącznikiem umożliwiającym
ich wyłączenie.
- Możliwość wykonywania kopii zapasowych
programów oraz ich przywracania z
wykorzystaniem opcjonalnego modułu PBCLXD.

FUNKCJA ZARZĄDZANIA
PRZEPŁYWEM
- Każdy sterownik ESP-LXD posiada
wbudowane oprogramowanie firmy Rain
Bird, umożliwiające inteligentne zarządzanie
przepływem wody. Urządzenie oferuje
bogate możliwości zarządzania przepływem
z uwzględnieniem funkcji konfigurowalnych
przez użytkownika, takich jak wyszukiwanie i
eliminowanie niskiego natężenia przepływu
SELF (ang. Seek and Eliminate Low Flow),
czy też wyszukiwanie i eliminowanie
nadmiernego natężenia przepływu SEEF
(ang. Seek and Eliminate Excessive Flow).
Dzięki temu można mieć pewność, że
w przypadku wystąpienia nietypowych
zdarzeń, takich jak pęknięcie głównej
rury, sterownik będzie w stanie opanować
sytuację, wyręczając użytkownika.
- Funkcja cyklu i nasiąkania Cycle+Soak™ dla
każdej sekcji.
- Opóźnienie nawadniania w wyniku
wystąpienia deszczu.
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- Wyłączenie nawadniania w określonym dniu
kalendarzowym.
- Możliwość zaprogramowania opóźnienia
pomiędzy sekcjami.
- Możliwość zaprogramowania zaworu
głównego.
- Możliwość zaprogramowania czujników.
- Alarm świetlny widoczny z zewnątrz
obudowy.
- Elektroniczny automatyczny bezpiecznik.
- Różnorodne programy testujące.
- Diagnostyka dekoderów ułatwiająca i
przyspieszająca usuwanie usterek.
- Sterowanie czasowe sekcjami w zakresie: 0
minut do 12 godzin.
- Funkcja programowego dostosowywania
czasu nawadniania zależnie od miesiąca lub
pory roku, w zakresie od 0% do 300% (przy
maksymalnym czasie pracy danej sekcji
wynoszącym 16 godzin).
- Cztery niezależne programy (ABCD):
programy ABC wykonywane kolejno,
programy ABCD częściowo wykonywane
równolegle.
- Osiem czasów uruchomienia dla jednego
programu.

- Programowanie cykli dziennych obejmuje
wybrane dni tygodnia, dni nieparzyste, dni
nieparzyste z wyłączeniem 31 dnia miesiąca,
dni parzyste oraz daty powtarzające się
cyklicznie.

PARAMETRY ELEKTRYCZNE
- Wymagania odnośnie zasilania: 230 VAC ±
10%, 50Hz.
- Zasilanie awaryjne: litowa bateria
pastylkowa służy do podtrzymywania
czasu i daty, natomiast harmonogram jest
przechowywany w pamięci nieulotnej.
- Możliwość obsługi wielu zaworów w
sekcji: do dwóch elektrozaworów na
sekcję; jednoczesna obsługa do ośmiu
elektrozaworów lub zaworów głównych.

WYMIARY
Szerokość: 36,4 cm
Wysokość: 32,2 cm
Głębokość: 14,0 cm

MODELE
IESPLXDEU: 230V, zawiera jeden moduł
obsługujący 50 sekcji

Moduł sekcyjny ESPLXD-SM75
ZASTOSOWANIA
Sterownik ESP-LXD jest dostarczany w wersji,
która po rozpakowaniu może obsłużyć do 50
sekcji. W przypadku zapotrzebowania na
większą liczbę sekcji, istnieje możliwość
szybkiego i łatwego rozszerzenia
funkcjonalności sterownika za pomocą
modułów sekcyjnych ESPLXD-SM75,
każdorazowo zwiększających liczbę stacji o 75,
aż do osiągnięcia ich maksymalnej liczby,
wynoszącej 200. Moduły SM75 należy
instalować na płycie głównej sterownika.

MODEL
ESPLXD-SM75: Moduł obsługujący 75 sekcji.
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SITE CONTROL

Jedyny w branży nawodnień w pełni wyposażony system sterowania centralnego

ZASTOSOWANIE
Łatwy w użytkowaniu Site Control jest
interaktywnym systemem sterowania centralnego
dla terenów zielonych. Pozwala na sterowanie
systemem nawadniającym z większą precyzją niż
kiedykolwiek wcześniej. Ten hybrydowy system
może pracować z satelitą i / lub dekoderami przez
2-przewodową ścieżkę. Z najnowocześniejszym
rozkładem opartym o wartości ewapotranspiracji,
dopasowanym do życzeń klienta wyglądem
graficznym, wieloma opcjami mapy oraz
możliwością „zobaczenia” pozycji i obsługi danego
zraszacza, Site Control sprawia, że sterowanie
systemem nawadniającym staje się szybkie i łatwe.

WŁAŚCIWOŚCI
• Użytkownik systemu Site Control może wybrać
jeden z jedenastu dostępnych języków.
• Prosta obsługa: system pracuje w środowisku
Windows® i oferuje zaawansowane funkcje
graficzne:
- mapy generowane przez technologię GPS i
AutoCAD*.
-na ekranie widoczne są całe mapy z zaznaczoną
lokalizacją poszczególnych zraszaczy.
- na ekranie można powiększać każdy szczegół
terenu.
• Cechy systemu monitorowania:
- FloGraphTM pozwala na monitorowanie grafiki
poszczególnych stacji.
- Flo-ManagerTM dopasowuje zapotrzebowanie
systemu przy maksymalnej wydajności do
wydajności stacji pomp i sieci doprowadzającej.
- Cycle + SoakTM kontroluje dawkowanie wody na
stokach i na obszarach o słabym odpływie wody.
- Programowanie QuickIRRTM pozwalające
na szybkie i łatwe opracowywanie
harmonogramów nawadniania i programów w
oparciu o żądane parametry.
• Stała dostępność informacji zwrotnych z
jednostek terenowych zapewnia prawdziwą
interaktywność systemu centralnego sterowania.
• Funkcja budżetu wodnego pozwala ustawiać
czas nawadniania w zakresie od 0 do 300% % w
odstępach 1%.
• Do 12 „czasów startowych” na jeden
harmonogram i do 6 „czasów startowych” na
program.
• Wbudowana baza rotorów i głowic zraszających
pozwala na dopasowywanie programów
nawadniania do potrzeb oraz automatyczne
obliczanie dawki opadu dla każdego modelu
zraszacza.
• 3 różne jednostki pomiaru natężenia przepływu:
g/m, l/sek., /godz.
• Wszystkie dane są rejestrowane - można je na
bieżąco przeglądać lub wydrukować.
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DEKODERY

MDI

STACJA POGODOWA

TWI

• Precyzja: dzięki połączeniu ze stacją pogodową
wartości czasu pracy mogą być automatycznie
regulowane.
• Minimalna wartość ewapotranspiracji umożliwia
zaprogramowanie wartości progowych dla
rozpoczęcia nawadniania. Głębokie nawadnianie
dla optymalnego stanu trawnika.
• Diagnostyczna funkcja suchobiegu.
• Funkcja automatycznego wyłączania
nawadniania dzięki czujnikowi opadu.
• Funkcja RainWatchTM umożliwia wyłączenie
nawadniania w przypadku deszczu i
dostosowuje harmonogramy na podstawie
pomiaru intensywności opadów.
• Dzięki systemowi zdalnego sterowania
użytkownik może obsługiwać system SiteControl
z dowolnego miejsca za pomocą systemu Rain
Bird FREEDOM. Systemem można sterować przez
radio lub telefon cyfrowy.
• System umożliwia kontrolowanie obszaru,
na którym znajduje się do 8 lokalizacji (z
możliwością rozszerzenia do 16), każda z nich
może się składać z obszarów wymagających
zwykłego nawadniania i obszarów o specjalnych
potrzebach.
• Elastyczność: system może współpracować z
satelitami i/lub dekoderami za pośrednictwem
2-przewodowej ścieżki.
• Możliwość rozbudowy:
system oparty na satelitach może kontrolować
28 - 112 kanałów (112 - 448 w przypadku
systemu SiteControl Plus).
System oparty na dekoderach może kontrolować
500 dekoderów (do 2000 przy wykorzystaniu 4
interfejsów MDI i systemu SiteControl Plus).

ESP-SAT

wymianę sprzętu komputerowego w ciągu
48 godzin po preferencyjnych cenach a
także preferencyjne ceny na rozbudowę
oprogramowania.

MODELE
SYSTEM SATELITARNY SITE CONTROL
SYSTEM DEKODEROWY SITE CONTROL
Opcje modułów oprogramowania: zob. cennik
Rain Bird.

AKCESORIA
WS-PRO-LT: lekka stacja pogodowa
WS-PRO: stacja pogodowa

Interactive map displays your complete site

Dry Run feature for testing

GLOBALNY PLAN WSPARCIA
Każdy system centralnego sterowania jest
sprzedawany z rocznym Globalnym planem
wsparcia (GSP), który obejmuje następujące
elementy: wsparcie telefoniczne, system zdalnej
diagnostyki PcANYWHERE, kopie zapasowe
danych, aktualizację oprogramowania,

Quick and easy method to build irrigation
schedules

www.rainbird.eu

CENTRALNE SYSTEMY STEROWANIA

MAXICOM²®

System centralnego sterowania wieloma lokalizacjami
 Centralny sterownik umożliwia sterowanie
harmonogramami pracy systemów
nawodnieniowych, zainstalowanych w wielu
lokalizacjach, poprzez odpowiednią konfigurację:
dni nawadniania, czasów pracy, uruchamiania
cyklicznego, harmonogramów łączonych, czasów
uruchamiania czujników, harmonogramów dla
funkcji Cycle+Soak™, itp.
 Funkcjonalność widoku mapy obejmuje teraz
obsługę plików w formacie jpg i pdf.
 System Maxicom² może monitorować źródła
informacji pogodowej poprzez obliczanie
dziennych wartości ewapotransporacji i
automatyczne dostosowywanie czasów pracy
poszczególnych sekcji w taki sposób, aby
uzupełniana była jedynie brakująca ilość wody
wykorzystanej.

STACJA POGODOWA

-

WŁAŚCIWOŚCI
• Funkcje oprogramowania realizującego
centralne sterowanie
- System wykorzystuje centralny sterownik
zainstalowany w głównej lokalizacji. Informacje ze
sterownika centralnego są przesyłane do jednostki
sterowania grupowego CCU (Cluster Control Unit)
lub do satelity obsługującego daną lokalizację ESP w
terenie.
- Możliwość ręcznego sterowania systemem z
poziomu centralnego sterownika lub satelitów
umieszczonych w terenie.
- Jednocześnie otwarte mogą być cztery okna
dialogowe sterowania ręcznego.
- Obsługa systemów oświetlenia (takich jak
oświetlenie boiska lekkoatletycznego), bramek
bezpieczeństwa, fontann, pomp, czujników, czy też
innych systemów, z jednej, centralnej lokalizacji, w
której znajduje się system Maxicom².
- Zdalne sterowanie systemem - obsługa systemu
Maxicom² z dowolnego miejsca, za pomocą systemu
Rain Bird FREEDOM.
- Oprogramowanie Maxicom², zainstalowane
fabrycznie na komputerze dostarczanym przez
firmę Rain Bird, jest oferowane wraz z usługą
jednodniowego wsparcia/szkolenia z dojazdem do
klienta oraz z jednoroczną usługą kompleksowego
wsparcia GSP.
• Funkcje zarządzania przepływem
- Alarm niskiego przepływu pojawia się w przypadku,
gdy szybkość przepływu w określonej sekcji spadnie
poniżej uprzednio ustawionej wartości progowej
lub gdy przepływ nie występuje (zerowy przepływ),
pomimo tego, że jest on oczekiwany.
- Ustalanie harmonogramów z możliwością
nawadniania w dni nieparzyste, dni parzyste, czy
też dni nieparzyste z wyłączeniem 31 dnia miesiąca.
Funkcja pomijania umożliwia wskazanie tych dni
tygodnia, w które nawadnianie nie powinno się
odbywać.
- Możliwość łatwego określania harmonogramu
uruchamiania nawadniania w poszczególne dni,

www.rainbird.eu

-

-

-

-

pozwala na sprostanie skomplikowanym
wymaganiom nawodnieniowym.
Możliwość automatycznego dostosowywania
czasów pracy określonych sekcji do zmieniających
się dziennych wartości ewapotranspiracji,
dostarczonych przez stację pogodową firmy Rain
Bird lub przez użytkownika.
Możliwość porównania czynników
nawodnieniowych i pogodowych, takich
jak współczynnik przenikalności gleby i
intensywność opadu deszczu, w celu określenia
dokładnego wpływu pogody na wymagania w
zakresie nawadniania.
Funkcja Cycle+Soak™ optymalizuje nawadnianie
obszarów cechujących się utrudnionym
odpływem wody, terenów pochyłych oraz gleb
gliniastych.
Funkcja Flo-Watch™ monitoruje parametry
hydrauliczne w terenie, sprawdzając czy
nie wystąpiły pęknięcia w systemie rur lub
nieprawidłowości w działaniu zaworów. W
przypadku zalania (pęknięcie rury, itp.), system
dokona automatycznej lokalizacji problemu, a
następnie zainicjuje proces zamknięcia zaworu
lub rury głównej, wysyłając jednocześnie
wiadomość alarmową, wskazującą miejsce
wystąpienia uszkodzenia oraz czynności podjęte
w celu jego wyizolowania.
Funkcja zarządzania przepływem, Flo-Manager™,
monitoruje zawory, przewidziane do aktywacji
zgodnie z harmonogramem, oraz określa ich
sekwencję w celu zapewnienia, że oczekiwane
zapotrzebowanie na wodę nie przekroczy
wydajności hydraulicznej systemu.

Baza danych wartości ewapotranspiracji

- Harmonogramy mogą podlegać uruchamianiu,
przyspieszaniu, zawieszaniu lub anulowaniu,
zależnie od danych pochodzących z czujników
(deszczu, wiatru, itd.), zainstalowanych w terenie.
- Wiadomości alarmowe automatycznie
powiadamiają użytkownika o problemach, jakie
wystąpiły w terenie.
• Opcje komunikacyjne
- Bezpośrednie połączenie kablowe.
- Analogowa linia telefoniczna.
- Modem GSM.
- System zdalnego sterowania - obsługa systemu
Maxicom² z wykorzystaniem systemu FREEDOM.

USŁUGA KOMPLEKSOWEGO
WSPARCIA
Wraz z zakupionym systemem centralnego
sterowania MAXICOM²® oferujemy jednoroczną
usługą kompleksowego wsparcia GSP (Global
Support Plan), obejmującą: wsparcie telefoniczne,
zdalną diagnostykę z wykorzystaniem systemu
przekazywania obrazu ze środowiska graficznego
(Ultra VNC), wykonywanie kopii zapasowych danych
(jeżeli konfiguracja systemu na to pozwala),
aktualizacje oprogramowania, upust na usługę
wymiany sprzętu w ciągu 48 godzin oraz upust na
uaktualnienie oprogramowania do nowej wersji.

MODEL
Oprogramowanie Maxicom² zainstalowane fabrycznie na
komputerze dostarczanym przez firmę Rain Bird, wraz z
usługą jednodniowego wsparcia/szkolenia z dojazdem
do klienta oraz z jednoroczną usługą kompleksowego
wsparcia GSP.

Elastyczne harmonogramy nawadniania
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Centralne systemy sterowania

SERIA ESP-Site

Sterownik satelitarny systemu Maxicom²®

ZASTOSOWANIE
Sterownik satelitarny ESP-SITE jest najbardziej
uniwersalnym urządzeniem tego typu
dostępnym na rynku. Sterownik ten stanowi
połączenie możliwości zbiorczej jednostki
sterującej oraz sterownika ESP-SAT. Zapewnia
możliwość obsługi dużych obiektów oraz
elastyczność, dzięki której sprawdzi się także w
przypadku tych mniejszych.

WŁAŚCIWOŚCI
• Połączenie funkcji zbiorczej jednostki
sterującej oraz sterownika ESP-SAT.
• Przechowuje i wykonuje instrukcje
harmonogramu przekazywane z głównego
sterownika.
• 2 wejścia na czujniki.
• Obsługa maks. 40 stacji.
• Komunikacja z głównym sterownikiem za
pośrednictwem sztywnego łącza, telefonu
analogowego lub GSM.
• Montowany na ścianie lub na stojaku.
• Cztery programy z 8 czasami startu każdy,
umożliwiają jednoczesne stosowanie różnego
rodzaju nawodnień w ramach jednego
sterownika.
• 2 terminale zaworów głównych, jeden
programowalny na stację, zapewniają lepsze
sterowanie.
• 365-dniowy kalendarz uwzględniający lata
przestępne pozwalający na jednorazowe
ustawianie daty i godziny.
• Opcja wyłączania systemu w dzień zawodów
pozwalająca ustawić jednodniową przerwę w
nawadnianiu na wszystkich programach.
• Możliwość zaprogramowania opóźnienia
nawadniania umożliwia przerwę w pracy
systemu przez określony czas a następnie
autostart.
• Funkcja budżetu wodnego dla każdego
programu umożliwia regulację w zakresie od 0
do 300% w 1% odstępach.
• Funkcja Cycle+Soak™ dla każdej stacji pozwala
podzielić całkowity czas działania na cykle
użytkowe, minimalizując odpływ.
• Przełącznik czujnika sterowania z LED
informujący o zawieszeniu nawadniania.
• Trwała pamięć przechowuje dane związane z
programem, datą i godziną przez okres 100 lat,
nawet gdy występują przerwy w dostawach prądu.
• Automatyczny wskaźnik usterek, identyfikujący
spięcia, omija wadliwe stacje i kontynuuje
nawadnianie w ramach pozostałych
programów.
• Szybkozłączny pasek terminalu przyśpiesza
instalację.
• Wbudowane uniwersalne urządzenie do
podłączenia elementów przenośnych.

124124

• Sterownik programowany na baterie
umożliwia programowanie przed jego
instalacją.

DANE TECHNICZNE
• Czasy nawadniania na stacjach: A, B, C, D: od 0
do 2 godz. w 1-minutowych odstępach, od 2
do 12 godz. w 10-minutowych odstępach
• Automatyczne starty: łącznie 32 starty, 8 na
program dziennie
• Harmonogram programowania:
- NIEPARZYSTY dzień nawadniania na program
- PARZYSTY dzień nawadniania na program
-CYKLICZNY: od 1 do 99 dni, zmienny na
program
- wybrany dzień tygodnia na program
• Program testujący: zmienny od 1 do 99 minut

ELEKTRYCZNE DANE TECHNICZNE
• Wymagane napięcie na wejściu: 230 VAC±
10%, 50Hz
• Napięcie na wyjściu: 26,5 VAC, 2,5 A
• Pojemność stacji: do 2 zaworów
elektromagnetycznych 24 VAC, 7A na
stację plus zawór główny lub przekaźnik
uruchamiania pompy
• Diagnostyczny przerywacz obwodu omija i
wskazuje stacje, na których wystąpiło zwarcie.
• Zaplecze bateryjne: 9VDC, baterie
akumulatorki NiCad, umożliwiają
programowanie bez użycia prądu
oraz pozwalają kontynuować pracę i
programowanie podczas przerw w dostawach
prądu.
• Elektryczna ochrona przeciwprzepięciowa.

Wysokość: 29,2 cm
Głębokość: 16,5 cm
• Na stojaku ze stali nierdzewnej:
Szerokość: 29,2 cm
Wysokość: 76,2 cm
Głębokość: 29,2 cm

MODELE
Wersja montowana na ścianie:
• ESP-12SITE-W: 12 stacji
• ESP-16SITE-W: 16 stacji
• ESP-24SITE-W: 24 stacje
• ESP-32SITE-W: 32 stacje
• ESP-40SITE-W: 40 stacji
Wersja montowana na stojaku:
• ESP-12SITE-S: 12 stacji
• ESP-16SITE-S: 16 stacji
• ESP-24SITE-S: 24 stacje
• ESP-32SITE-S: 32 stacje
• ESP-40SITE-S: 40 stacji

Jak określić

ESP

WYMIARY
• Metalowe mocowanie na ścianie:
Szerokość: 28,7 cm

MODEL
ESP

24SITE

Liczba stacji
12SITE: 12 stacji
16SITE: 16 stacji
24SITE: 24 stacje
32SITE: 32 stacje
40SITE: 40 stacji

W
Montaż
W: metalowe
mocowanie na ścianie
S: stal nierdzewna

www.rainbird.eu

CENTRALNE SYSTEMY STEROWANIA

SERIA ESP SAT

Sterownik satelitarny dla systemu Maxicom² lub SiteControl

ZASTOSOWANIE
Polowy sterownik satelitarny dla Maxicom2 lub
systemów centralnego sterowania Site Control.
Zaletą tego zaawansowanego narzędzia do
zarządzania wodą jest łatwy w użyciu pakiet.

WŁAŚCIWOŚCI
• 12 godzinny czas nawadniania dla jednej lub
wszystkich stacji oraz kompatybilność z systemem
mikrozraszania.
• Cztery programy z 8 czasami startu każdy,
umożliwiają jednoczesne stosowanie różnego
rodzaju nawodnień w ramach jednego sterownika.
• 2 terminale zaworów głównych, jeden
programowalny na stację, zapewniają lepsze
sterowanie.
• Programy mogą się nakładać, aby zmaksymalizować
przepustowość hydrauliczną i zminimalizować czas
nawadniania.
• Kalendarz 365-dniowy uwzględniający rok
przestępny, z jednokrotnym ustawianiem daty i
godziny.
• Opcja wyłączania systemu w dzień zawodów
pozwalająca ustawić jednodniową przerwę w
nawadnianiu na wszystkich programach.
• Możliwość zaprogramowania opóźnienia
nawadniania umożliwia przerwę w pracy systemu
przez określony czas a następnie autostart.
• Niezależny cykl dzienny dla każdego programu.
• Funkcja budżetu wodnego dla każdego programu
umożliwia regulację od 0 do 300% w 1% odstępach.
• Funkcja Cycle+ Soak dla każdej stacji pozwala
podzielić całkowity czas działania na cykle
użytkowe, minimalizując odpływ.
• Ręczne nawadnianie dla każdej stacji lub programu.
• Przełącznik czujnika sterowania z LED informujący o
zawieszeniu nawadniania.
• Trwała pamięć przechowuje dane związane z
programem, datą i godziną przez okres 100 lat,
nawet gdy występują przerwy w dostawach prądu.
• Automatyczny wskaźnik usterek, identyfikujący
spięcia, omija wadliwe stacje i kontynuuje
nawadnianie w ramach pozostałych programów.
• Szybkozłączny pasek terminalu przyśpiesza
instalację.
• Wbudowane uniwersalne urządzenie do
podłączenia elementów przenośnych.
• Wytrzymały transformator do symultanicznej pracy
do 9 cewek 24 VAC, 7VA.
• Sterownik programowany na baterie umożliwia
programowanie przed jego instalacją.

DANE TECHNICZNE
• Czasy nawadniania na stacjach: A, B, C, D: od 0
do 2 godz. w 1-minutowych odstępach, od 2 do
12 godz. w 10-minutowych odstępach
• Automatyczne starty: łącznie 32 starty, 8 na
program dziennie

www.rainbird.eu

• Harmonogram programowania:
- NIEPARZYSTY dzień nawadniania na
program;
- PARZYSTY dzień nawadniania na program;
- CYKLICZNY (od 1 do 99 dni, zmienny w
zależności od programu; 4. Wybrany dzień
tygodnia na program)
• Program testujący: zmienny od 1 do 99 minut.

ELEKTRYCZNE DANE TECHNICZNE
• Wymagane napięcie na wejściu: 230 VAC± 10%,
50Hz
• Napięcie na wyjściu: 26,5 VAC, 2,5 A.
• Pojemność stacji: do 2 zaworów
elektromagnetycznych 24 VAC, 7A na
stację plus zawór główny lub przekaźnik
uruchamiania pompy.
• Diagnostyczny przerywacz obwodu omija i
wskazuje stacje, na których wystąpiło zwarcie.
Zaplecze bateryjne: 9VDC, baterie akumulatorki
NiCad, umożliwiają programowanie bez użycia
prądu oraz pozwalają kontynuować pracę i
programowanie podczas przerw w dostawach
prądu.
• Elektryczna ochrona przeciwprzepięciowa.
• Listwa zaciskowa z uziemieniem jednopunktowym.

WYMIARY
• Metalowe mocowanie na ścianie:
Szerokość: 28,7 cm
Wysokość: 29,2 cm
Głębokość: 16,5 cm

• Na stojaku ze stali nierdzewnej
Szerokość: 29,2 cm
Wysokość: 76,2 cm
Głębokość: 29,2 cm

MODELE
MONTAŻ NA ŚCIANIE:
ESP-12-SAT-TW-WM: 12 stacji,
ESP-16-SAT-TW-WM: 16 stacji,
ESP-24-SAT-TW-WM: 24 stacje,
ESP-32-SAT-TW-WM: 32 stacje,
ESP-40-SAT-TW-WM: 40 stacji,
NA STOJAKU ZE STALI NIERDZEWNEJ:
ESP-12-SAT-TW-SS: 12 stacji,
ESP-16-SAT-TW-SS: 16 stacji,
ESP-24-SAT-TW-SS: 24 stacje,
ESP-32-SAT-TW-SS: 32 stacje,
ESP-40-SAT-TW-SS: 40 stacje,

ZBIORCZA JEDNOSTKA STERUJĄCA
Seria CCU dla Maxicom²®

ZASTOSOWANIE
Zbiorcze jednostki sterujące (CCU) pełnią
rolę interfejsu łączącego główny sterownik i
urządzenia serii ESP-SAT systemu Maxicom²®.
Jednostka CCU pozwala sterować setkami
obiektów z poziomu głównego sterownika.

WŁAŚCIWOŚCI
• Jednostka CCU-28 współpracuje z maksymalnie
28 satelitami, dekoderami pulsacyjnymi lub
dekoderami czujnikowymi.
• Jednostka CCU-6 współpracuje z maksymalnie
6 satelitami, dekoderami pulsacyjnymi lub
dekoderami czujnikowymi.
• Przechowuje i wykonuje instrukcje harmonogramu
przekazywane z głównego komputera.
• Opcje komunikacji pomiędzy komputerem a
jednostką CCU: modem analogowy, modem
GSM lub połączenie bezpośrednie.

ELEKTRYCZNE DANE TECHNICZNE
• Wymagane napięcie na wejściu: 220/240

VAC+/-10% @ 0,35/0,32A, 50Hz
• Napięcie na wyjściu: 26,5 VAC, 50 Hz, 0,5A
• Bezpiecznik polimerowy wielokrotnego użytku: 0,65
otwarty (stan stabilny), 1,3A otwarty (przepięcie)

MODELE
CCU-6-WM: 6-kanałowy interfejs polowego
sterownika zbiorczego
CCU-28-WM: 28-kanałowy interfejs polowego
sterownika zbiorczego

WYMIARY

Metalowe mocowanie
na ścianie:
Szerokość: 28,7 cm
Wysokość: 29,2 cm
Głębokość: 16,5 cm

Na stojaku ze stali
nierdzewnej:
Szerokość: 29,2 cm
Wysokość: 76,2 cm
Głębokość: 29,2 cm
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FD-101/ FD-102/ FD-202/ FD-401/ FD-601 DEKODERY
ZASTOSOWANIE
Dekodery te współpracują ze wszystkimi
jednostkami centralnymi MDC-50-200 i
SiteControl.

WŁAŚCIWOŚCI
• Wodoodporny, uszczelniony żywicą zespół
obwodów elektrycznych w obudowie
oraz fabryczne kody adresowe zapewniają
długotrwałe, bezproblemowe użytkowanie.

MODELE
FD-101: 1 adres, 1 cewka na stację (= adres)
FD-102: 1 adres, 1 lub 2 cewki na stację
FD-202: 2 adresy, 1 lub 2 cewki na stację
FD-401: 4 adresy, 1 cewka na stację
FD-601: 6 adresów, 1 cewka na stację

PD-210

Dekoder pompy

LSP-1: zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
(skontaktuj się z firmą Rain Bird, aby
dowiedzieć się więcej na temat zabezpieczenia
przeciwprzepięciowego)

DANE TECHNICZNE
Instalacja: w skrzynce do zaworu lub
bezpośrednio w gruncie.
Wejście: 2 niebieskie przewody połączone z
kablem przesyłu sygnału.
Wyjście: 2 kolorowe przewody na adres.
Maksymalna odległość między dekoderem a
cewką przy zastosowaniu przewodu 1,5 mm2
– 100 m.
Zużycie prądu: poniżej 1 mA w trybie czuwania
oraz maksymalnie 18 mA na kod adresowy w
trakcie działania.
Zakres temperatury roboczej: 0° do 50° C
Zakres temperatury przechowywania: -20° do 70° C

KABEL DEKODEROWY

ZASTOSOWANIE

ZASTOSOWANIE

Dekodery PD-210 mogą sterować pracą jednej
pompy lub całej stacji pomp. PD-210 może
także sterować pracą pompy wspomagającej.

Kabel ten jest idealny dla systemów dekoderów
MDC-50-200 i Site Control stosowanych na
dużych obszarach zieleni miejskiej i boiskach
sportowych.

DANE TECHNICZNE
Wejście: linia sygnalizacyjna z MDC-50-200,
SiteControl.
Wyjście: styczność bezprądowa 5A, rozwierna
lub zwierna.

MODEL
PD-210

Wbudowane zabezpieczenie
przeciwprzepięciowe: FD-401 I FD-601
Model FD-101 w użyciu z cewkami innych
producentów: stosować cewki o mocy nie
większej niż 3 W.

WŁAŚCIWOŚCI
Solidne żyły miedziane.
• Izolacja rdzenia: polietylen 0,7 mm (niebieski
lub czarny).
• Niebieska polietylenowa osłona zewn.
Norma europejska: CEI 60502-1.
• Kabel zaaprobowany przez Rain Bird dla MDC50-200 i SiteControl.

*Na podstawie temperatury otoczenia równej
20°C dla kabla pod powierzchnią gruntu lub 30°C
dla kabla znajdującego się ponad powierzchnią
gruntu, zawsze pod napięciem.

MODEL
Kabel dekoderowy 500 lub 1000m

DANE TECHNICZNE
Liczba żył: 2. Przekrój poprzeczny: 2,5mm2
Maksymalne natężenie prądu*: pod powierzchnią
46 A; na powierzchni 33 A
U= 14,8 V/A/km (cos j =0,8)
Średnica zewnętrzna: min. 9,5; maks. 11,5
Waga: 162 kg/km
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CENTRALNE SYSTEMY STEROWANIA

SYSTEM FREEDOM™
ZASTOSOWANIE
System zdalnego sterowania zaprojektowany
specjalnie z myślą o systemie centralnego
sterowania Maxicom². Ten prosty w obsłudze
system umożliwia sterowanie systemem
nawadniania za pośrednictwem przenośnego
nadajnika radiowego, telefonu GSM lub
analogowej linii telefonicznej.

WŁAŚCIWOŚCI
• Zapewnia zdalną komunikację oraz obsługę
systemu centralnego sterowanie za pośrednictwem
telefonu lub radia (wymagany zestaw radiowy).
• Umożliwia
uruchomienie,
wyłączenie,
wstrzymanie i wznowienie pracy stacji,
obszarów, programów i harmonogramów.
• Umożliwia ręczne wyłączenie systemu lub
przełączenie na pracę w trybie automatycznym.
• Zestaw obejmuje zewnętrzny transformator
22V/12V z przewodem zasilającym.
• Zestaw obejmuje przewód szeregowy RS232
umożliwiający połączenie z komputerem.

• Bezpośrednie połączenie z linią telefoniczną
za pośrednictwem standardowego przewodu
RJ11, który znajduje się w zestawie. (Wymaga
bezpośredniej zewnętrznej linii telefonicznej).

DANE TECHNICZNE
• Zasilanie: transformator zewnętrzny 220V/12V.
• Połączenie z komputerem za pośrednictwem
portu szeregowego: standardowy przewód RS232.
• Połączenie z linią telefoniczną: standardowy
przewód telefoniczny RJ11.
• Połączenie z opcjonalnym zestawem radiowym:
za pośrednictwem specjalnego przewodu,
wbudowanego modemu analogowego oraz
odbiornika sygnalizacji tonowej DTMF.
• Kolorowa dioda informuje o:
-pulsująca zielona: urządzenie włączone
-światło stałe, zielone: aktywne połączenie
telefoniczne
-żółta: pobieranie danych
-czerwona: wysyłanie danych

Opcjonalny zestaw radiowy
Stabilne zasilanie Motorola GPM6134B. Urządzenie
radiowe Motorola typ G40, model GD40UHF. Radiofony
ręczne ORCA firmy Tait z klawiaturą (współpracują
także z ręcznymi urządzeniami GP380mUHF lub VHF
firmy Motorola). 30 metrowy koncentryczny przewód
antenowy RG-8/N. Antena ROA-45/2,5db. Przewód
łączący z systemem Freedom: zgodny ze standardem
DIN plug (5 pin 180°) firmy Motorola, model HLN9457A.
Wymagane jest uzyskanie licencji radiowej wraz z
przydzieleniem częstotliwości w stosownym urzędzie.

MODELE
FreedomTM - interfejs, przewody i transformator
Zestaw Radiowy- stabilne zasilanie 230V,baza
radiowa,ładowarka,antena z kablem 30m. Interfejs
z przewodami

ZESTAW MODUŁU GSM
ZASTOSOWANIE

WYMIARY

Modem GSM jest stosowany w przypadku satelitarnych
sterowników scentralizowanych z systemem Maxicom²/
Tele Manager. Umożliwia łączność bezprzewodową
pomiędzy komputerem i satelitami w terenie.

• Długość: 65 mm
• Szerokość: 74 mm
• Wysokość: 33 mm

WŁAŚCIWOŚCI

Zestaw modułu GSM - modem, transformator
zewnętrzny, antena, przewód.

• Niewielki modem wyposażony w antenę,
transformator zewnętrzny i kabel szeregowy.
• Zintegrowany czytnik karty SIM. (karta SIM
sprzedawana osobno).
• Dioda informująca o statusie.

MODELE

AKCESORIA SYSTEMU MAXICOM² DEKODERY

Czujnikowe i pulsacyjne

ZABEZPIECZENIE
PRZECIWPRZEPIĘCIOWE

ZASTOSOWANIE
Dekodery pozwalają rozszerzyć uniwersalność
systemu MAXICOM².
Dzięki zastosowaniu
dekoderów, system Maxicom² staje się kompletnym
systemem sterowania instalacji nawadniających.

WŁAŚCIWOŚCI
Dekoder pulsacyjny
• Podłączony do pulsacyjnego przepływomierza
wysyła impuls do komputera za pośrednictwem
interfejsu jednostki CCU.
• Sterowanie natężeniem przepływu, funkcja SEEF
(wykrywanie i eliminowanie nadmiernego natężenia
przepływu), szybki pomiar natężenia przepływu.
• Zalecany
przepływomierz:
dowolny
przepływomierz wysyłający impulsy poprzez
styk bezprądowy. Bez napięcia i częstotliwości.

www.rainbird.eu

ZASTOSOWANIE
Dekoder czujnikowy
• Łączy dowolny typ czujnika z interfejsem
(CCU). Czujnik deszczu, wilgoci, alarm pompy
itp.
• Podłączony przez 2-przewodową ścieżkę
czujnik przekazuje do komputera wszelkie
informacje o zmianie warunków.
• Aktywuje, wyłącza, wstrzymuje i wznawia
pracę programów nawadniania.

MODELE
DECSEN – dekoder czujnikowy
DECPUL – dekoder pulsacyjny

Moduł MSP-1 zabezpiecza elementy systemu
Maxicom² przed przepięciami na 2-przewodowej
ścieżce. Moduł MGP-1 zapewnia mocowanie
modułu MSP-1 lub innych przewodów
uziemiających bezpośrednio na instalacji
uziemiającej.

WŁAŚCIWOŚCI
MSP-1: Instalowany na stojaku sterownika lub
pod ziemią razem z modułem MGP-1.
MGP-1: instalowany na instalacji uziemiającej.

MODELE
MSP-1
MGP-1
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Centralne systemy sterowania

STACJE POGODOWA
ZASTOSOWANIE
Nowa linia łatwych do zainstalowania stacji
pogodowych Rain Bird wyposażona jest w pełen
zestaw czujników, które zapewniają dokładne
pomiary sześciu różnych rodzajów danych
meteorologicznych: temperatury powietrza,
prędkości wiatru, stopnia napromieniowania,
kierunku wiatru, wilgotności względnej i wielkości
opadu.
Linia ta jest idealna do stosowania wraz z
oprogramowaniem centralnego sterowania Site
Control.

WSPÓLNE WŁAŚCIWOŚCI
• Automatyczne pobieranie wartości
ewapotranspiracji / selekcja danych:
automatycznie pobiera dzienne dane pogodowe
i oblicza wartość ewapotranspiracji, aby ustalić
czasy nawadniania dla całego systemu lub
poszczególnych obszarów czy stacji.
• Raporty danych pogodowych:
generuje raporty, aby pokazać bieżące lub
przeszłe warunki pogodowe w przedziale
godzinowym, dziennym, tygodniowym,
miesięcznym i rocznym.
• Nieograniczona ilość przechowywanych
danych:
przechowuje każdą ilość danych pogodowych w
jednostce sterowania centralnego.
• Oszczędność:
nawadnianie według czasów pracy określonych
na podstawie wartości ewapotranspiracji
uzupełnia tylko stratę wody, która uciekła z
gleby. Bardziej efektywne nawadnianie redukuje
niepotrzebne straty wody, a w konsekwencji
pozwala skrócić czas pracy stacji pomp i obniżyć
koszty energii.
• Rain Bucket:
pozwala na przeniesienie opadu deszczu z jednego
dnia na dni kolejne, co umożliwia dokładniejsze
obliczenie wielkości ewapotranspiracji.

WS-PRO LT
DANE TECHNICZNE
• Kompatybilne moduły:
- Automatyczny pomiar ewapotranspiracji
- Wielofunkcyjna stacja pogodowa
• Opcje komunikacji:
- radio bezprzewodowe 2,4GHZ o zasięgu do 400
m
- wbudowany konstrukcyjnie układ sterowania lub
programowania o zasięgu do 6000 m
• Wymagane napięcie elektryczne:
- 16 - 22 V DC
- opcjonalnie panel słoneczny
• Zakres temperatury: -40° do +50°C
• Czujnik temperatury powietrza
- Zakres roboczy: -40° do +50°C
- Dokładność: ± 0,5°C
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• Czujnik wilgotności względnej:
- zakres roboczy od 0 do 100%
- Dokładność:
±6% w zakresie od 90% do 100% wilgotności
względnej
±3% w zakresie od 0% do 90% wilgotności
względnej
• Czujnik narzędzia pomiarowego:
- rozdzielczość: 1 mm
• Czujnik promieniowania słonecznego:
- dokładność ± 2,5%
• Czujnik kierunku wiatru:
- zakres: mechaniczny 360°, elektryczny 356°
• Czujnik prędkość wiatru:
- próg startowy 0,78 ms-1

WS-PRO
WŁAŚCIWOŚCI
•
•
•
•
•
•

Załączanie alarmu w wypadku:
deszczu
wysokich lub niskich temperatur otoczenia
silnego wiatru
intensywnych opadów deszczu
temperatur gleby przekraczających
zdefiniowane przez użytkownika wartości
progowe w zdefiniowanych przez użytkownika
okresach
•		 Automatyczny Włącznik / Wyłącznik
– systemy centralnego sterowania Rain
Bird automatycznie wyłączają pracę całego
systemu nawadniającego lub jego elementów,
gdy stacja pogodowa wykryje sytuacje
alarmowe. Ponadto automatycznie włączają
system lub jego elementy, gdy warunki
pogodowe wracają do norm ustalonych przez
użytkownika.
• Automatyczna Pauza / Wznowienie –
systemy centralnego sterowania Rain Bird
automatycznie zawieszają pracę całego
systemu nawadniającego lub jego elementów,
gdy stacja pogodowa wykryje sytuacje
alarmowe. Ponadto automatycznie wznawiają
system lub jego elementy, gdy warunki
pogodowe wracają do norm ustalonych przez
użytkownika.

• Automatyczne powiadamianie – stacja
pogodowa WS-PRO może automatycznie
powiadamiać użytkownika w centralnym
systemie o zaistniałych sytuacjach
alarmowych.
• Raporty danych pogodowych – generuje
raporty przedstawiające bieżące lub przeszłe
warunki pogodowe w przedziale godzinowym,
dziennym, tygodniowym, miesięcznym i
rocznym.

DANE TECHNICZNE
Opcje komunikacji
- telefon
- wbudowany konstrukcyjnie układ sterowania
lub programowania o zasięgu do 6000 m
Wymagane zasilanie:
- 9,6 do 16 V DC
- opcjonalnie panel słoneczny
Zakres temperatur
-25° do +50°C
Czujnik temperatury powietrza
-zakres roboczy -25° do +50°C
- dokładność ± 1,5°C
Czujnik wilgotności względnej
- zakres pracy: 0 do 100%
- dokładność: ±6% w zakresie od 90% do 100%
wilgotności względnej
±3% w zakresie od 0% do 90% wilgotności
względnej
Czujnik narzędzia pomiarowego:
- rozdzielczość 0,25 mm
Czujnik promieniowania słonecznego:
- dokładność ±3%
Czujnik kierunku wiatru:
- zasięg mechaniczny 360°, elektryczny 356°
- dokładność ± 4°
Czujnik prędkości wiatru:
- próg startowy 0,4 ms-1

MODELE
WS-PRO
WS-PRO-LT

www.rainbird.eu

STACJE POMP

Porady dotyczące oszczędzania wody

•

Nowe silniki wysokiej wydajności są
zdolne do przetworzenia znacznie
wyższego odsetka pobieranej energii
elektrycznej na użyteczną pracę
mechaniczną, zapewniając tym samym
oszczędności w zakresie zużycia tejże
energii, co przekłada się na niższe
koszty.

•

Oferowane przez firmę Rain Bird pompy
VFD, cechujące się zmienną szybkością
pracy, zapewniają oszczędność energii,
a jednocześnie gwarantują ciśnienie
wody niezbędne do uzyskania
maksymalnej sprawności pod
względem jej wykorzystania.

•

Inteligentne oprogramowanie, Smart
Pump™, optymalizuje cykle
nawodnieniowe poprzez
dostosowywanie przepływu
obsługiwanego przez pompę, do
rzeczywistych warunków określonych
przez pomiary przeprowadzanie na
nawadnianym terenie.

STACJE POMP

JEDNOPOMPOWE STACJE POMP
ZASTOSOWANIE
Jednopompowe stacje pomp firmy Rain Bird
przeznaczone są do stosowania na boiskach
sportowych i innych obszarach komercyjnych
Zapewniają odpowiednie wartości przepływu
i ciśnienia niezbędne do prawidłowej pracy
systemu nawadniającego. Jednopompowe
stacje pomp firmy Rain Bird są wstępnie
zmontowane, łatwo się je montuje i obsługuje.
Wszystkie stacje pomp przechodzą próby
szczelności i są kalibrowane w naszych
zakładach w Szwecji.

LINIE PRODUKTÓW
Oferujemy dwie linie jednopompowych stacji
pomp: Soft Start oraz Variable Frequency Drive
(VFD).
Modele Soft Start przeznaczone są do
stosowania wszędzie tam, gdzie wartości
przepływu są względnie stałe, na przykład
na boiskach sportowych. Moduł łagodnego
rozruchu zamontowany w tych modelach jest
urządzeniem elektronicznym, które redukuje
napięcie szczytowe przy rozruchu. Bez tego
urządzenia napięcie szczytowe przy rozruchu
byłoby mniej więcej 5 razy większe od napięcia
roboczego, natomiast z modułem łagodnego
rozruchu napięcie szczytowe jest większe od
napięcia roboczego zaledwie o 2 - 3 razy.
Modele VFD przeznaczone są do stosowania
tam, gdzie wartości przepływu wahają się na
przestrzeni poszczególnych okresów i gdzie
trzeba zapewnić stałe ciśnienie. Stacje VFD
stale nieustannie kontrolują prędkość silnika,
dzięki czemu mogą pracować w każdym miejscu
i dostosowywać się do określonych warunków.
Przy rozruchu modeli VFD nie występuje napięcie
szczytowe.

WŁAŚCIWOŚCI

Modele Soft Start: obudowa modułu łagodnego
rozruchu o specjalnej budowie zapewnia łagodne
włączanie i wyłączanie pompy. Zapobiega to
powstawaniu uszkodzeń sprzętu do nawadniania
powodowanych uderzeniem hydraulicznym i
redukuje napięcie szczytowe przy rozruchu.

Modele VFD: system sterowania różnymi
prędkościami pozwala na automatyczne włączanie
i wyłączanie pompy oraz na dostosowanie jej
pracy w celu zapewnienia wymaganej wartości
ciśnienia. Pompa pracuje bardzo cicho. Układ VFD
redukuje prąd rozruchowy, oszczędza energię,
minimalizuje zużycie systemu i zapobiega
powstawaniu kawitacji przy uruchamianiu
pompy i uderzenia hydraulicznego przy jej
wyłączaniu.

DANE TECHNICZNE

Seria Soft Start
• Szafka Soft Start montowana na pompie
• Poliestrowa obudowa, 380x300x120mm, IP54.
• Stacja uruchamiana bezpośrednio przez
sterownik nawadniania za pośrednictwem
wbudowanego 24V przekaźnika.
• Odbiera również sygnały z urządzeń
zewnętrznych (np. przełącznik poziomu,
przełącznik ciśnienia)
• Wbudowany wyłącznik pracy silnika
• Standardowy wielofunkcyjny przekaźnik
czasowy z funkcją włączania/wyłączania
opóźnienia
• Kontrola poziomu za pomocą zdalnego
wprowadzania danych stosowana z sondami
mierzącymi poziom wody (w zestawie)
• Przełącznik Man-0-Auto
• Okrągłe diody sygnałowe (zielona: silnik
pracuje / czerwona: alarm silnika)
Seria VFD
• Jednostka VFD montowana jest na pompie
z silnikami o mocy do 5,5 kW; wyposażona
w 5 m kabel do montażu naściennego w
przypadku większych silników.
• Obudowa ze spawanej stali, wymiary w
zależności od pompy, IP54
• Regulacja prędkości za pośrednictwem
4-20mA sygnału z przekaźnika ciśnienia
• Przekaźnik ciśnienia ze stali nierdzewnej
• Wbudowane zabezpieczenie przed
przeciążeniem
• Panel użytkownika pozwalający na regulację
ustawień (wymagane ciśnienie, zakres
działania, czas opóźnienia, itp.)
• Wartości ciśnienia pokazywane na panelu
użytkownika

OPCJE
Zawór
redukcyjny
Filtr

Ssanie

Seria VFD z opcjonalnym filtrem

• Opornik PTC wbudowany w silniku chroni
go przed przegrzaniem powodowanym
przeciążeniem lub zbyt niskim napięciem
• Zbiornik ciśnieniowy w zestawie
Wszystkie modele
• Pompy CR firmy Grundfos z wydajnymi
silnikami EFF1, IP55, 3Ph, 400V, 50Hz, 2950
obr./min.
• Rura rozgałęźna z ocynkowanej stali
• Zawór zwrotny Danfoss/Socla
• Główny zawór odcinający na wylocie stacji
pomp
• Wlot/wylot DN25 z zaworem kulowym
• Ciśnieniomierz zamontowany na rurze
rozgałęźnej
• Ochronny termostat na pompie zabezpiecza ją
przed przegrzaniem

Opis

DN25
DN40
DN50
DN65
DN80
DN100
PE-50
PE-65
PE-90
PE-110
PE-160

Seria Soft Start z opcjonalnym zbiornikiem ciśnieniowym i filtrem

CR10
CR15-CR20
CR32
CR45
DN64-CR90
CR10
CR15-CR20
CR32
CR45
CR64-CR90

Zawór nadmiarowy nadciśnienia
Otwiera i zamyka się chroniąc system przed skutkami nagłego
wzrostu ciśnienia.
Mosiężny lub żeliwny filtr typu Y.
Rozmiar oczka 1,5 mm.
Zawór spustowy w zestawie.
Przewód ssący.
Zestaw obejmuje zawór stopowy, kształtkę, złączkę do pompy oraz
elementy potrzebne do ręcznego zalewania pompy.
Zestaw nie zawiera rury polietylenowej.

Uwaga! Wszystkie informacje dotyczące przepływu oparte są na danych technicznych dostarczonych przez firmę Grundfos. Dodać przynajmniej 0,5
bar do wymagań związanych z ciśnieniem w związku ze stratami ciśnienia na wlocie i wylocie.
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STACJE POMP

Tabela zestawienia danych – natężenie przepływu w /h przy różnych wartościach ciśnienia.
Model firmy Rain Bird
Typ
CR10-1
CR10-2
CR10-3
CR10-4
CR10-5
CR10-6
CR10-7
CR10-8
CR10-9
CR10-10
CR10-12
CR15-1
CR15-2
CR15-3
CR15-4
CR15-5
CR15-6
CR15-7
CR15-8
CR15-9
CR15-10
CR15-12
CR20-1
CR20-2
CR20-3
CR20-4
CR20-5
CR20-6
CR20-7
CR20-8
CR20-10
CR32-1-1
CR32-1
CR32-2-2
CR32-2
CR32-3-2
CR32-3
CR32-4-2
CR32-4
CR32-5-2
CR32-5
CR32-6-2
CR32-6
CR32-7-2
CR32-7
CR32-8-2
CR32-8
CR45-1-1
CR45-1
CR45-2-2
CR45-2
CR45-3-2
CR45-3
CR45-4-2
CR45-4
CR45-5-2
CR45-5
CR45-6-2
CR45-6
CR64-1-1
CR64-1
CR64-2-2
CR64-2-1
CR64-2
CR64-3-2
CR64-3-1
CR64-3
CR64-4-2
CR64-4-1
CR64-4
CR90-1-1
CR90-1
CR90-2-2
CR90-2
CR90-3-2
CR90-3

KW
0,37
0,75
1,1
1,5
2,2
2,2
3
3
3
4
4
1,1
2,2
3
4
4
5,5
5,5
7,5
7,5
11
11
1,1
2,2
4
5,5
5,5
7,5
7,5
11
11
1,5
2,2
3
4
5,5
5,5
7,5
7,5
11
11
11
11
15
15
15
15
3
4
5,5
7,5
11
11
15
15
18,5
18,5
22
22
4
5,5
7,5
11
11
15
15
18,5
18,5
22
22
5,5
7,5
11
15
18,5
22

Rozmiar wylotu

Ciśnienie w bar
2

DN40
DN40
DN40
DN40
DN40
DN40
DN40
DN40
DN40
DN40
DN40
DN50
DN50
DN50
DN50
DN50
DN50
DN50
DN50
DN50
DN50
DN50
DN50
DN50
DN50
DN50
DN50
DN50
DN50
DN50
DN50
DN65
DN65
DN65
DN65
DN65
DN65
DN65
DN65
DN65
DN65
DN65
DN65
DN65
DN65
DN65
DN65
DN80
DN80
DN80
DN80
DN80
DN80
DN80
DN80
DN80
DN80
DN80
DN80
DN100
DN100
DN100
DN100
DN100
DN100
DN100
DN100
DN100
DN100
DN100
DN100
DN100
DN100
DN100
DN100
DN100

3

4

10

5
10
11

5

6

7

8

9

10

11

12

5
8
10
11
13

5
8
10
12

5
8
10

5
9

8

5

13
17
20

14
17

15

19
25

14
23

20

21
25
30
32
34
36

26
28
31
33

20
24
28
30

40
45
51
54

32
38
46
50

30
41
45

11
5
9
11
12
13

5
9
11
12
13

19
19

8
19

13
19

14
19

15
19

9
16
19

11
17
20

23
24

32
39

25
42
56

29
69
78

18
29
35

45
55

62
78

14
24

28
33
36

27
43
54

57
73
79

18
24

24
31
35

46
53

48
68
76

20
24

25
29
34

36
44
52

52
63
75
79

20
25

20
29
33
35

31
46
51

16
21
25

23
27
31
34

17
22

20
27
30
33
35

38
44
51
55

27
36
46
50

45
60
70
74
82

59
68
75

44
56
65

54
81

60

51

59
90
90

64
95

67
92

77
98

Wskazuje optymalną wydajność.

www.rainbird.eu
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OPCJE

MODELE I WYDAJNOŚĆ

• Zbiornik ciśnieniowy z przełącznikiem
ciśnienia: modele z serii Soft Start mogą
być wyposażone w zbiornik ciśnieniowy.
Zbiornik ten umożliwia uruchomienie stacji,
kiedy spada ciśnienie w systemie, na przykład
podczas nawadniania ręcznego.
Wydajność: 18 litrów przy maksymalnym
ciśnieniu na poziomie 10 bar lub 12 litrów przy
maksymalnym ciśnieniu na poziomie 16 bar.

Ciśnienie od 2 do 12 bar
- Seria CR10: od 5 do 13 /h
- Seria CR15: od 8 do 20 /h
- Seria CR20: od 14 do 25 /h
- Seria CR32: od 18 do 36 /h
- Seria CR45: od 25 do 56 /h
- Seria CR64: od 29 do 82 /h
- Seria CR90: od 54 do 98 /h

• Zawór bezpieczeństwa: otwiera i zamyka
system chroniąc go przed skutkami nagłego
wzrostu ciśnienia

Zbiornik ciśnieniowy z przełącznikiem ciśnienia

Przewód ssący

Zawór bezpieczeństwa

• Filtr typu ‘Y’: mosiężny filtr dla modeli z serii
CR10-CR20 i żeliwny filtr dla modeli z serii
CR32 - CR90. Zawór spustowy w zestawie
• Przewód ssący: w zestawie zawór stopowy,
złączka do pompy oraz elementy potrzebne
do ręcznego zalewania pompy.
Zestaw nie zawiera rury polietylenowej

Aby uzyskać pełne zestawienie danych dotyczących wydajności,
należy skontaktować się z firmą Rain Bird.

Filtr typu ‘Y’

Samoczyszczące filtry ssące pompy
Samoczyszczące filtry ssące pompy oraz pływaki

ZASTOSOWANIE
• Aluminiowe kosze ssawne z zaworami
stopowymi o rozmiarach 2”, 3”, 4”, 6” i 8”
dostępne w dwóch konfiguracjach : z
kołnierzem lub z kołnierzem na wylocie z
ssącymi koszami wlotowymi.
• Samoczyszczące kosze z kołnierzem dostępne
w rozmiarach 4, 6 i 8”.

• Zestawy pływakowe dostępne w rozmiarach
dopasowanych do przewodów z polietylenu
o dużej gęstości obejmujące pływak,
zawieszenie rury oraz okucia stalowe.

WŁAŚCIWOŚCI

Standardowe połączenia
kołnierzowe.

Do rury wlotowej
ssącej.

Doprowadzenie wody
wlotowej dla dysz
samoczyszczących.

• Pływak z osłoną zewnętrzną wykonaną z
zielonego polietylenu o dużej gęstości oraz
z wewnętrzną powłoką ze spienionego
polietylenu (o zamkniętej strukturze
komórkowej) zapewnia optymalną
ochronę przed działaniem promieni UV a
także zmniejsza osadzanie się substancji
mineralnych.
• Samoczyszczący kosz wlotowy zapobiega
gromadzeniu się zanieczyszczeń i glonów,
które mogą stanowić przyczynę awarii pompy
spowodowanej kawitacją.
Pokrywa ze stali nierdzewnej o rozmiarze oczek 10,
18 lub 30.

Stalowa
konstrukcja.

Obrotowe listwy napylające.

Samoczyszczący kosz wlotowy.

Zestawienie danych
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Model

Przepływ w /h

Długość filtra
w cm

PSS200
PSS400
PSS600
PSS800
PSS1000
PSS1400
PSS1700

74
125
170
216
307
375
443

28
38
41
46
58
66
71

Długość całkowita

Średnica filtra
w cm

64
73
83
88
100
108
113

41
41
61
61
61
61
66

Minimalne
Rozmiar kołnierza Возвратный вход,
ciśnienie robocze
w calach
дюйм
w bar
4
6
8
10
10
12
12

1 1/2
1 1/2
1 1/2
1 1/2
1 1/2
1 1/2
1 1/2

2,4
2,8
2,8
3,1
3,5
3,8
3,8

Waga w kg

Minimalne natężenie
przepływu wymagane
w przypadku
czyszczenia zraszaczy
w /h

26,3
28,1
46,3
52,2
55,8
59,4
67,1

4,6
4,6
4,6
4,6
5,4
5,4
5,4

www.rainbird.eu
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PIONOWE STACJE POMP ODŚRODKOWYCH SERII V
SERIA V-3100
Linia ekonomiczna

Standardowa konfiguracja przewiduje 2 do 6.
Maksymalne natężenie przepływu 400/h.
Standardowe elementy:
• Wielostopniowe pionowe pompy odśrodkowe
Grundfos CR.
• Zamknięte, wysokowydajne silniki EFF1, IP55,
3 X 400V, 50Hz, 2950 obr./min.
• Powlekana proszkowo stalowa rama.
• Ocynkowane stalowe rury rozgałęźnie
zasysające i odprowadzające.
• Zawór odcinający przy każdej pompie.
• Zawór stopowy przy każdej pompie.
• Ochronny termostat na każdej pompie
zabezpiecza silnik przed przegrzaniem.
• Przekaźnik ciśnienia ze stali nierdzewnej.
• Połączenie punktowe węża.
• Przyciskowy interfejs użytkownika informuje
o aktualnych warunkach pracy, przekazuje
komunikaty alarmowe oraz umożliwia prostą
regulację ciśnienia.

SERIA V-3200, LINIA
EKONOMICZNA
Najpopularniejsza linia
stosowana na polach golfowych.
Standardowa konfiguracja przewiduje 2 lub 6
pomp.
Maksymalne natężenie przepływu 600/h.
Dodatkowe standardowe elementy:
• Przepływomierz przesyłający sygnał
elektroniczny do szafki sterującej. Umożliwia
uzyskanie maksymalnego natężenia
przepływu. W przypadku przekroczenia
maksymalnej wartości natężenia przepływu
(np. w przypadku pęknięcia rury) pompy
zostają automatycznie wyłączone.
• Żeliwny filtr typu Y z funkcją
samoprzepłukiwania oraz zaworem
nadmiarowym nadciśnienia wyposażonym
w sterownik programowalny. Regulacja
przepłukiwania.
• Główny zawór odcinający na wylocie stacji
pompy.
• Pompy wspomagające dla pomp o rozmiarze
CR64 i większych.
• Zaawansowany przyciskowy interfejs
użytkownika informuje o aktualnych
parametrach przepływu, warunkach pracy,
przekazuje komunikaty alarmowe oraz
umożliwia prostą regulację ciśnienia.

www.rainbird.eu

SERIA V-3300
Najwyższa jakość
Standardowa konfiguracja przewiduje 2 lub 6
pomp.
Maksymalne natężenie przepływu 600/h.
Dodatkowe standardowe elementy:
• Niezależny zawór nadmiarowy nadciśnienia.
• Pompy wspomagające dla pomp o rozmiarze
CR45 i większych.
• Chłodzony wodą wymiennik ciepła na szafce
sterującej.
• Oprogramowanie RBSv Pump Manager z
modemami.
• Nowoczesne sterowanie trójfazowe.
Informuje o wartościach napięcia i natężenia,
chroni przed zbyt wysokim lub zbyt niskim
napięciem, utratą oraz zmianą fazy.
• Silniki wyposażone w czujniki temperatury.
• Wyłącznik niskiego poziomu wody.
• Nowoczesny interfejs użytkownika w postaci
kolorowego wyświetlacza dotykowego
informuje o aktualnych warunkach roboczych
oraz przekazuje komunikaty alarmowe.
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AERATORY I FONTANNY DO PIELĘGNACJI STAWÓW I
OCZEK WODNYCH
Właściciele stawów i oczek wodnych
o głębokości do 15 stóp (5 m) coraz
częściej montują napowierzchniowe lub
podpowierzchniowe aeratory. W głównej mierze
dlatego, że aeratory zapewniają najlepszą
cyrkulację pionową i wzbogacają wodę w
tlen. Cyrkulacja ta pomaga w utrzymaniu
odpowiedniej równowagi ekologicznej, która z
kolei zapewnia odpowiednią jakość wody.
Skutki braku równowagi ekologicznej w
stawach lub oczkach wodnych są bardzo szybko
widoczne:
• Rozwój glonów
• Szybki wzrost wodorostów
• Nieprzyjemny zapach
• Wymieranie ryb
Jeżeli użyjemy takiej wody do nawadniania,
pociągnie to za sobą kolejne szkody:
• Zatkane głowice zraszaczy, zawory i pompy
• Zniszczona trawa
• Mniejsza retencja
• Nieprzyjemne zapachy, wymieranie ryb i
rozwój insektów
• Nieestetyczny wygląd

KORZYŚCI

MODELE
Fontanny Instant
Są to mniejsze fontanny napowierzchniowe.
Dostępne modele o mocy 1/2 KM. Każda
jednostka może wytwarzać strumienie o trzech
różnych wzorach.
Fontanny napowietrzające
Dostępne modele o mocy 1, 2, 3 i 5 KM, w 9
różnych wzorach.
Fontanny napowietrzające poprawiają jakość
wody i jednocześnie pełnią funkcję ozdobną.
Fontanny Instant
Duże fontanny napowietrzające
Dostępne modele o mocy 7,5 i 10 KM, w 6
różnych wzorach.
Aeratory przemysłowe
Dostępne modele o mocy 1, 2, 3 i 5 KM,
w wersji napowierzchniowejj lub w wersji
podpowierzchniowej Triton.
Jednostki podpowierzchniowe stosuje się
wtedy, kiedy efekt fontanny nie jest potrzebny.
Systemy Air Flo
W skład systemu wchodzi sprężarka o mocy 3/4
KM i rury rozgałęźne dyfuzora.

Aeratory utrzymują ekologiczną równowagę
w jeziorach lub stawach o głębokości do 15’
(5 m). Wzbogacając wodę w tlen i wywołując
powstawanie prądów konwekcyjnych, które
redukują uwarstwienie, aeratory mają wiele zalet
natury praktycznej, ekonomicznej i estetycznej,
gdyż wpływają na trzy podstawowe czynniki:
• Tlen – napowietrzanie wody sprzyja
rozkładowi składników odżywczych dzięki
obecności tlenu, który znacznie redukuje
gromadzenie się osadu/mułu
• Składniki pokarmowe – potencjalnie
niebezpieczne składniki pokarmowe
utrzymywane są w równowadze ekologicznej
dzięki utlenianiu i destratyfikacji
• Temperatura — mieszanie cieplejszej wody
powierzchniowej i zimniejszej wody w dolnych
partiach stawu z rozpuszczonym tlenem
zapobiega stratyfikacji i utrzymuje równowagę
ekologiczną dzięki doprowadzaniu dwutlenku
węgla do niższych partii wody

Fontanny napowietrzające

Duże fontanny napowietrzające
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Aeratory przemysłowe
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USŁUGI

Porady dotyczące oszczędzania wody

•

Akademia firmy Rain Bird pomaga w
uzyskaniu umiejętności niezbędnych w
celach związanych z projektowaniem,
eksploatacją oraz pracami
konserwacyjnymi. Zajęcia dają pewność
projektowania indywidualnych
systemów nawodnieniowych z
wykorzystaniem najwydajniejszych i
najbardziej opłacalnych rozwiązań,
promujących oszczędność wody.
Ponadto, dostarczają one informacji na
temat czynników wpływających na
zużycie wody przez tereny zielone.

•

Serwis firmy Rain Bird zapewnia
właściwe funkcjonowanie i
niezawodność centralnego systemu
sterowania oraz stacji pompowniczych.
Systemy nawodnieniowe cechują się
wydajnością i niezawodnością,
optymalizując wykorzystanie wody
przeznaczonej do podlewania roślin.

•

Konstrukcja systemów
nawodnieniowych marki Rain Bird
opiera się na na zasadzie oszczędnego
wykorzystania wody. Firma
wprowadziła ideę inteligentnego
wykorzystania wody do oferowanych
produktów znacznie wcześniej, niż
koncepcja ta stałą się powszechną.

W celu uzyskania informacji na temat dostępności usług, prosimy o kontakt
z lokalnym przedstawicielem handlowym firmy Rain Bird.
services@rainbird.fr

USŁUGI

PROGRAM AKADEMII RAIN BIRD
Szkolenie z zakresu automatycznego nawadniania.
Każdego roku firma Rain Bird organizuje
i proponuje uczestnictwo w lokalnym
programie szkoleniowym oraz specjalnie
przygotowanych sesjach szkoleniowych.
-Szkolenie początkowe
-Doskonalenie umiejętności
-Szkolenie dodatkowe
• Dział szkoleń firmy Rain Bird oferuje wiedzę
swoich pracowników, wyjątkową infrastrukturę
oraz kompletną gamę narzędzi koniecznych w
celu przeprowadzenia szkolenia.
• Celem jest nabycie wymaganych umiejętności
z zakresu projektowania, obsługi i konserwacji.
Pracownicy firmy Rain Bird są zaangażowani
w przebieg szkolenia, określanie celów, treści
oraz czasu trwania każdego etapu.
• Proponowane szkolenie wykorzystuje metodę
opartą na połączeniu teorii z zajęciami
praktycznymi. Treść każdej sesji może zostać
zmieniona w zależności od celów, poziomu
wiedzy technicznej uczestników oraz ich
docelowego poziomu wiedzy.
• Zajęcia mogą odbywać się na terenie
zakładów firmy Rain Bird lub na terenie
zakładu klienta.

Akademia Rain Bird
Międzyzakładowy dzień nauki
- Oparty na programie rocznym
Obejmuje następujące elementy:
- przygotowanie i logistykę
- udogodnienia
- lunch i przerwy rekreacyjne
- materiały pomocnicze
Indywidualny dzień szkoleniowy
Szkolenie na terenie zakładu klienta
Indywidualnie dobrany temat szkolenia
Obejmuje następujące elementy:
- przygotowanie i udogodnienia
- materiały pomocnicze
- koszty podróży i zakwaterowania osoby
prowadzącej szkolenie
W przypadku szkoleń organizowanych na
terenie zakładów klienta, przedstawiciele
firmy Rain Bird odpowiedzialni za prowadzenie
szkoleń muszą mieć dostęp do odpowiednich
obiektów.
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USŁUGA KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA
ZE STRONY FIRMY RAIN BIRD

Zapewniamy poprawne działanie oraz niezawodność systemów
naszych klientów
 Oferujemy nadzór nad niezawodną
pracą systemów naszych klientów oraz
optymalizację korzyści z punktu widzenia
hodowli roślin oraz zużycia wody.
 Zabezpieczany inwestycje poczynione
przez naszych klientów oraz utrzymujemy
ich systemy na najwyższym poziomie
zaawansowania technologicznego.
 Zapewniamy kompetentnych, wyszkolonych
oraz posiadających nasze ciągłe wsparcie,
specjalistów technicznych w zakresie
nawadniania.

OFERTA I KORZYŚCI
• Gdy konieczne jest uzyskanie nagłej
odpowiedzi na pytania...
- Wsparcie telefonicznen
Oferujemy linię specjalną z usługą
oddzwaniania w godzinach pracy od
poniedziałku do piątku, w dni pracujące.
Pracownicy wsparcia telefonicznego
zapewniają uprzywilejowany i bezpośredni
dostęp do naszych ekspertów w dziedzinie
systemów centralnego sterowania i
nawadniania. Stwarza to możliwość uzyskania
odpowiedzi, instrukcji lub wsparcia, w celu
maksymalizacji parametrów i możliwości
systemów centralnego sterowania,
zainstalowanych u naszych klientów.
Oprócz udzielania porad telefonicznych, nasi
specjaliści mogą również przesłać stosowne
dokumenty pocztą tradycyjną, faksem lub
pocztą elektroniczną. Dokumenty te są
zgromadzone w bardzo obszernej bibliotece
technicznej firmy Rain Bird.
- Wsparcie zdalne
Wsparcie zdalne umożliwia uzyskanie,
przez specjalistów firmy Rain Bird, dostępu
do systemów naszych klientów w celu
przeprowadzenia diagnostyki w czasie
rzeczywistym, wprowadzenia korekt, czy też w
celach zapobiegawczych.
W ramach usługi „ochrony” podczas
nieobecności operatora systemu naszego
klienta (System Operation Vacation Cover®),
oferujemy możliwość ustanawiania, ustalonego
z wyprzedzeniem, codziennego zdalnego
połączenia w celu upewnienia się, że system
pracuje bez zarzutów. W usługę wliczonych jest
5 dni w ciągu roku.
- Wykonywanie kopii zapasowej danych
Kopie zapasowe wykonane podczas sesji
wsparcia zdalnego zapewniają ochronę i
możliwość odtworzenia istotnych danych
sytemu centralnego sterowania. .
• Pozyskanie najnowszych aktualizacji
posiadanego systemu...
- Aktualizacja wersji oprogramowania

www.rainbird.eu

Oferujemy możliwość
aktualizacji
posiadanej wersji
oprogramowania
systemu centralnego
sterowania,
o najnowsze
udoskonalenia,
bez konieczności
ponoszenia
dodatkowych opłat. Użytkownicy usługi
kompleksowego wsparcia (GSP) otrzymują
dodatkowy upust w zakresie kosztów
aktualizacji funkcjonalności dowolnego
modułu oprogramowania firmy Rain Bird.
- Wymiana sprzętu w ciągu 48 godzin
W przypadku wystąpienia uszkodzenia
dowolnego elementu będącego częścią
składową urządzeń stanowiących system
centralnego sterowania, zamiennik zostanie
dostarczony do użytkownika usługi GSP w
ciągu 48 godzin, z dodatkowym upustem
wobec cen ustalonych w ramach programu
wymiany płyt systemowych.
Klientom usługi GSP oferujemy upust wobec
cen ustalonych w ramach programu wymiany
części systemowych.
W przypadku wystąpienia uszkodzenia
centralnego komputera sterującego, w ciągu
48 godzin dostarczamy jednostkę zastępczą,
na warunkach wypożyczenia na okres 30 dni,
wyposażoną w oprogramowanie sterujące
firmy Rain Bird wraz z bazą danych pozyskaną
podczas wykonywania ostatniej kopii
zapasowej.
• Wsparcie w zakresie utrzymania
systemu centralnego sterowania z
dojazdem do klienta
Zgodnie z wymaganiami, nasi specjaliści techniczni
pracujący w terenie oferują zapobiegawczą
konser wację systemu, obejmującą testy
funkcjonowania centralnego systemu sterowania
oraz stacji pompowniczej, diagnostykę oraz ciągłe
wsparcie polegające na dodatkowym szkoleniu.
Subskr ypcja usługi GSP+, będącej opcją
standardowej usługi GSP firmy Rain Bird, zapewnia
priorytet podczas planowania dodatkowych wizyt
u klienta, a także obniżkę
n o r m a l n e j ce ny u s ł u gi
wsparcia z dojazdem.
• ...przeprowadzenie
aktualizacji sprzętu
komputerowego.
W ramach usługi wsparcia
technicznego Rain Bird dla
komputerów, sprzęt
komputerowy i
oprogramowanie podlegają

wymianie oraz są chronione trzyletnią
gwarancją z dojazdem do klienta.
• Usługa wsparcia technicznego na
okres 1 roku lub 3 lat
Subskrypcja usług kompleksowego wsparcia
GSP oraz wsparcia technicznego dla sprzętu
komputerowego na okres 1 roku lub 3 lat,
obejmuje:
- Wymianę komputera sterującego systemem
nawadniania oraz urządzeń peryferyjnych
(ekran, klawiatura, modem UPS,
multyplikator portów).
- Instalację oprogramowania i urządzeń
peryferyjnych w siedzibie firmy Rain Bird.
- Transfer bazy danych w przypadku
konieczności.
Firma Rain Bird oferuje pełną usługę kompleksowego wsparcia
obejmującą system centralnego sterowania oraz stacje pompownicze
Standardowa usługa kompleksowego wsparcia GSP
Wsparcie telefoniczne z wykorzystaniem linii specjalnej
Uruchomienie systemu przez wykwalifikowany personel
Wsparcie zdalne
Wykonywanie kopii zapasowych
Aktualizacja oprogramowania
Upust wobec kosztów wymiany płyt systemowych w ciągu 48 godzin
Upust wobec kosztów wymiany części, objętych usługą GSP, w ciągu 48
godzin
• Wypożyczenie komputera zastępczego w ciągu 48 godzin
• Upust wobec kosztów związanych z dodatkową wizytą u klienta
•
•
•
•
•
•
•

Rozszerzona usługa kompleksowego wsparcia GSP+
• Dostosowana do potrzeb usługa „ochrony” podczas nieobecności
operatora systemu (System Operation Vacation Cover®)
• Dostosowana do potrzeb usługa wsparcia z dojazdem do klienta
Parametry do wyboru
• Usługa wsparcia technicznego dla sprzętu komputerowego na okres 1
roku
• Usługa wsparcia technicznego dla sprzętu komputerowego na okres 3
lat
• Dostęp internetowy przez sieć GSM/3G
•
•
•
•
•

Inne dostępne usługi
Szkolenie dostosowane do potrzeb
Wykonanie projektu
Instalacja systemu
Części zapasowe
Utrzymanie systemu
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Posiadamy bardzo bogate doświadczenie obejmujące: obszary mieszkalne, tereny publiczne, kompleksy budowlane i hotelowe, boiska
sportowe oraz gospodarstwa rolnicze i ogrodnicze.
 Firma Rain Bird jest liderem w zakresie stacji pompowniczych oraz systemów centralnego sterowania.
 Pełna gama oferowanych przez nas produktów gwarantuje najlepsze rozwiązania techniczne.
 Zasady projektowania opieramy na koncepcji
oszczędnego wykorzystania wody: rozwiązania
firmy Rain Bird uwzględniały ideę inteligentnego
wykorzystania wody znacznie wcześniej, niż stała
się ona powszechną.

WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI :
• Projekt rozplanowania systemu
nawodnieniowego: :
- Umiejscowienie zraszaczy i kroplowników.
- Umiejscowienie i rozmiar rur rozprowadzających
wodę oraz zaworów zabezpieczających,
znajdujących się na rurze głównej.
- Lokalizacja sterownika oraz rozmieszczenie
elektrozaworów i kabli zasilających 24V.
- Lokalizacja ujęcia wodnego lub stacji
pompowniczej, wraz z wymaganiami odnośnie
parametrów przepływu i ciśnienia.
- Graficzny plan rozmieszczenia zraszaczy i
elektrozaworów.
• Szczegółowy plan ilościowy oraz wykaz
wszystkich produktów niezbędnych do
realizacji projektu:
- Liczba i rodzaj zraszaczy, głowic deszczujących, z
podziałem według typu dyszy.
- Rzeczywista długość rur o poszczególnych
średnicach, linii kroplującej oraz kabla
zasilającego 24V lub sygnałowego.
- Liczba i rodzaj elektrozaworów i studzienek
zaworowych.
- Liczba podstawowych akcesoriów: zaworów
zabezpieczających, odpowietrzników, zaworów
odprowadzających, itd.
- Typ sterownika i akcesoria.
• Obliczenia parametrów hydraulicznych z
uwzględnieniem:
- Wymogów odnośnie ujęcia wody, szybkości
przepływu oraz czasów trwania nawadniania.
- Całkowitej wysokości hydraulicznej i ciśnienia
dynamicznego.
- Liczby zraszaczy i dysz oraz szybkości
przepływu dla elektrozaworów, rur i zaworów
obsługiwanych ręcznie
• Opcja 1 - specyfikacja:
Dokument ten opisuje niezbędne
urządzenia oraz dostarcza szczegółowych
wymagań technicznych w zakresie
instalacji: rur w wykopach, okablowania
zraszaczy, elektrozaworów i zaworów
zabezpieczających, a także dostarcza danych
technicznych na temat stacji pompowniczej
i systemu sterującego, oraz zawiera wykaz i
liczbę potrzebnych akcesoriów.
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• Opcja 2 - instrukcja obsługi:
• Opcja 3 - wizualizacja graficzna
efektu końcowego:
Instrukcja ta objaśnia, w przystępny sposób,
znaczenie podstawowych parametrów, założenia
Utworzona na podstawie rysunku z
oraz metody wykorzystywane podczas tworzenia
oznaczeniami i zawierająca wszystkie
projektu. Ponadto, dostarcza ona informacji
niezbędne informacje.
niezbędnych do obsługi systemu i optymalizacji
zarządzania zasobami wodnymi, takich jak:
instrukcje, rysunki pokazujące wzajemne
położenie części, wskazówki, instrukcje dotyczące
zabezpieczenia przed mrozem oraz opis
procedur uruchomienia.

www.rainbird.eu
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PROGRAM WYMIANY ELEKTRONICZNEGO INTERFEJSU
Program wymiany elektronicznego interfejsu
firmy Rain Bird zapewnia szybką, tanią i
niezawodną procedurę wymiany interfejsu
starszych systemów.
Firma Rain Bird wymieni wadliwy interfejs
zastępując go naprawionym i sprawdzonym
egzemplarzem tak szybko, jak to możliwe.
1/ Funkcjonowanie
-Natychmiast po otrzymaniu wadliwego interfejsu
oraz zamówienia „Standardowego programu
wymiany” firma Rain Bird zobowiązuje się:
-wymienić wadliwy interfejs zastępując go
równorzędnym modelem,
- sprawdzić działanie nowego interfejsu,
-wysłać nowy element w ciągu 48 godzin.
2/ Warunki zastosowania
-Standardowy program wymiany obejmuje
wyłącznie urządzenia znajdujące się na liście BEP.
-Program nie obejmuje urządzeń uszkodzonych
w wyniku:
-skorodowania/ pęknięcia / spalenia / uszkodzenia
mechanicznego / braku elementów elektroniki.
3/ Gwarancja
--Wszystkie wymieniane elementy objęte są
sześciomiesięczną gwarancją obowiązującą od
daty wysyłki, zgodnie z warunkami gwarancji
firmy Rain Bird.
-Okres gwarancji znajduje się na naklejce/
plombie umieszczonej na wymienianym
podzespole. Usunięcie lub zatarcie naklejki/
plomby jest równoznaczne z utratą gwarancji.
4/ Warunki
- Podane ceny obejmują wymianę podzespołu,
opakowanie i wysyłkę.
- Przewody, obudowy oraz złącza nie są objęte
Standardowym programem wymiany i w
związku z tym nie powinny być przesyłane do
firmy Rain Bird.
- Firma Rain Bird zastrzega sobie prawo do
zmiany obowiązujących cen.
- Nie wydajemy not kredytowych oraz nie
przyjmujemy zwrotu podzespołów, w
przypadku gdy wymieniony element jest
nieużywany.
- Firma Rain Bird zobowiązuje się dołożyć
wszelkich starań mających na celu
zagwarantowanie dostępności odpowiednich
podzespołów
objętych
Standardowym
programem wymiany, jednakże niektóre
podzespoły mogą nie być dostępne od ręki.
- Podzespoły dostarczane przez firmę Rain Bird
w ramach Standardowego programu wymiany
mogą być nowe lub wyremontowane.

www.rainbird.eu
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AUDYT SYSTEMÓW NAWADNIANIA PRZEZ FIRMĘ RAIN BIRD
■■ Audyt systemów nawadniania jest
sprawdzoną metodą na skuteczną
maksymalizację wykorzystania wody,
w zautomatyzowanych systemach
nawadniania, stosowanych na przykład w
przypadku pól golfowych, terenów zieleni
miejskiej oraz boisk sportowych.
■■ Klienci firmy Rain Bird, którzy korzystali z
audytów nawadniania w ramach programów
oszczędzania wody, zaobserwowali korzyści
w postaci zmniejszonego zużycia wody
oraz poprawy całościowej wydajności ich
systemów nawodnieniowych.
■■ Audyty nawadniania prowadzone przez
firmę Rain Bird składają się z trzech
podstawowych elementów: inspekcji
systemu nawodnieniowego na drodze od
zbiornika wody do zraszacza, testowania
wydajności tegoż systemu oraz analizy
harmonogramów nawadniania. Każdy
z tych elementów oddzielnie może w
znaczący sposób wpłynąć na oszczędność
wody i energii.
■■ Usługa audytu oferowanego przez firmę
Rain Bird polega na przeprowadzeniu
inspekcji technicznej danego obiektu,
w wyniku której, na podstawie
przeprowadzonych pomiarów, sporządzany
jest szczegółowy raport.

NSPEKCJA OBIEKTU ZAWIERA:
- Pomiar wydajności zraszaczy oraz
równomierność zraszania.
- Kontrolę doboru zraszaczy, a także
ich lokalizacji i warunków pracy oraz
dostępnego ciśnienia wody.
- Kalkulację harmonogramu nawadniania z
uwzględnieniem wydajności zraszaczy oraz
wymogów roślin.
- Sprawdzenie średnic rur w sieci
hydraulicznej, rozpływu wody, bilansu
wodnego dla podsieci oraz warunków pracy.
- Sprawdzenie przekroju przewodów w sieci
elektrycznej, zabezpieczeń oraz warunków
pracy.
- Analizę stanu, eksploatacji i przystosowania
stacji pompowniczej oraz zasobów wodnych
na podstawie ilości oraz jakości dostępnej
wody.
- Analizę działania centralnego systemu
sterowania oraz jego przystosowania
do rzeczywistych wymagań, przy
uwzględnieniu ograniczeń systemu.
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SZCZEGÓŁOWY RAPORT
PRZYGOTOWANY PRZEZ FIRMĘ
RAIN BIRD ZAWIERA:
- Propozycje modyfikacji mających na celu
poprawę sprawności i wydajności systemu
oraz zużycia wody.
- Harmonogram nawadniania przygotowany
na podstawie wydajności zraszaczy oraz
wymogów roślin.
- Klasyfikację priorytetów rekomendowanych
zmian technicznych.
- Analizę oszczędności pod względem
kosztów wody, energii oraz utrzymania.

www.rainbird.eu
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USŁUGA MAP GPS FIRMY RAIN BIRD
■■ W ramach usługi map GPS firma Rain
Bird oferuje mapy dwuwymiarowe
i trójwymiarowe, wykonane z
wykorzystaniem najnowszej technologii
GPS, charakteryzujące się rozdzielczością
poniżej jednego metra, które mogą zostać
wykorzystane dla różnorodnych zastosowań.
Celem firmy jest ochrona inwestycji
naszych klientów poprzez utrzymywanie
zainstalowanych urządzeń w jak najlepszym
stanie.
■■ Mapy GPS dostarczają szczegółowych
informacji, w formie graficznej,
obejmujących komponenty systemu
nawodnieniowego, zainstalowanego w
danej lokalizacji.

SZCZEGÓŁOWA MAPA
SYSTEMU NAWADNIANA
ZAWIERA:
- Granice obszarów. Dla pól golfowych:
obszary rozpoczęcia gry, obszary podejścia
do dołka, obszary z dołkiem, tory gry,
uregulowane pasy trawy o średniej
wysokości przy torach gry i przeszkody,
a także nawadniane obszary zewnętrzne
służące do trenowania.
- Elementy systemu nawodnieniowego:
system centralnego sterowania, stacja
pompownicza, zbiornik gromadzenia wody,
skojarzone jeziora, odwierty i punkt poboru
wody.
- Elementy naziemne systemu
nawodnieniowego: głowice deszczujące
(obszary z dołkiem, obszary rozpoczęcia
gry, tory gry), zawory sterujące, zawory
zabezpieczające, zawory odprowadzające,
zawory powietrza, satelity oraz skrzynki do
łączenia kabli sterujących.
- Elementy podziemne systemu
nawodnieniowego: okablowanie główne,
okablowanie poboczne, kable zasilające
satelity oraz kable sterowania dekoderami.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE
SZCZEGÓŁOWEJ ANALIZY
- Pozyskanie precyzyjnych wymiarów
posiadłości, pola powierzchni (m2) terenów
zielonych oraz informacji o elementach
systemu nawodnieniowego znajdujących
się w poszczególnych lokalizacjach, takich
jak obszary z dołkiem, tory gry, obszary
rozpoczęcia gry, itd.
- Zebrane informacje mogą zostać
wykorzystane w celu planowania globalnych
przedsięwzięć takich jak parki krajobrazowe
lub modyfikacje rozplanowania pola
golfowego. Dodatkowo mogą one być
przydatne podczas dowolnych zmian w
infrastrukturze odprowadzającej wodę lub
systemie nawadniania.
- Stanowią one także doskonały materiał
marketingowy do wykorzystania w
demonstracjach internetowych, broszurach,
na kartach zapisu punktacji, itp.
- Szczegółowe dane geograficzne, dotyczące
określonego terenu, pomagają również
w redukcji kosztów utrzymania gleby,
umożliwiając na przykład bardziej wydajne
nawożenie. W wyniku wprowadzenie
dokładnych informacji o zraszaczach do
systemu sterowania, dane GPS mogą
przyczynić się do zwiększenia wydajności
systemu nawodnieniowego, jednocześnie
pozytywnie wpływając na redukcję
wydatków na energię.
- Ogół danych cyfrowych dotyczących
danej posiadłości może stać się integralną
częścią systemu nawodnieniowego, który
obsługuje funkcjonalność wizualizacji z
wykorzystaniem map.

Po zakończeniu analizy, firma Rain Bird dostarcza
nośnik CD, zawierający zbiór danych cyfrowych,
odnoszących się do badanego obszaru, w formacie
DWF (kompatybilnym z oprogramowaniem
AutoCAD), a także dwie wizualizacje graficzne w
formacie A0.

ELEMENTY OPCJONALNE:
- Inne elementy graniczne: budynki, drogi,
ścieżki, mosty, hotele, obiekty rekreacyjne,
budynki służące utrzymaniu posiadłości.
- Drzewa, plantacje, główne granice
posiadłości, a opcjonalnie dowolne inne
elementy ponad ziemią lub poniżej niej,
zgodnie z wymaganiami.
- Szczegółowe linie obrazujące elewację
terenu (kontury).

www.rainbird.eu
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USŁUGI W ZAKRESIE ZESTAWÓW INSTALACYJNYCH

Firma Rain Bird projektuj e zestawy instalacyjne w taki sposób, aby sprostać oczekiwaniom profesjonalnych instalatorów,
oczekujących rozwiązań atrakcyjnych cenowo.
Nasze zestawy serwisowe umożliwiają redukcję wydatków, a jednocześnie są bardzo pomocne podczas rozbudowy starych
urządzeń lub instalacji nowych systemów.

PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA
• Szafki systemu dekoderowego
Przetestowana szafka z okablowaniem, gotowa do
instalacji i podłączenia:
- Metalowa obudowa szafki Sarel-IP66 - wymiary
1000 (wysokość) x 800 (szerokość) x 300
(głębokość) mm.
- Wyłącznik główny 2 x 25 z blokadą uchwytu.
- Transformator 230 / 24V – 100 VA +
zabezpieczenie bezpiecznikami HPC.
- 1 zabezpieczenie bezpiecznikiem dla interfejsu
MDI (24V).
- 1 bezpiecznik różnicowy 2x16A 30mA
zabezpieczający gniazda.
- 2 gniazda wewnętrzne do opcjonalnego
wykorzystania.
- 1 gniazdo zewnętrzne IP 55.
- 1 interfejs dekoderowy MDI 230 V.
- 1 interfejs Freedom.
- 1 modem stacji pogodowej.
- 1 zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 220V.
- 2 zabezpieczenia przeciwprzepięciowe dla
modemów stacji pompowniczych.
- 1 multyplikator portów EDGEPORT.
- 1 załącznik informacyjny: schemat elektryczny,
schemat połączeń, nazewnictwo i informacje
ogólne, schemat podłączenia dekoderów.
Instalacja i podłączenie nie zostały ujęte w
cenie.
PN : 002226Cx / 003226Bx

Szafy PC systemu centralnego
sterowania
• Szafy ochronne dla komputerów
sterujących systemem nawodnieniowym:
- Skuteczna ochrona przeciwko czynnikom
środowiska naturalnego (kurz, dym, wilgotność,
wysoka temperatura, niska temperatura, itd.)
oraz próbom niedozwolonego dostępu do
komputerów, dostarczonych wraz z systemem
centralnego sterowania marki Rain Bird.
- W górnej części szafy znajdują się, zamykane
na klucz, drzwi z oknem ze szkła akrylowego
o grubości 3 mm, umożliwiające dostęp do
ekranu, a także szuflada na klawiaturę i mysz.
- W dolnej części szafy znajduje się dwoje drzwi,
zamykanych na klucz, za którymi znajdują się
jednostka centralna, drukarka oraz urządzenia
peryferyjne.
- Wentylacja jest realizowana za pomocą
wentylatora. Obudowa wykonana z metalu.
- 780 x 620 x 1700 (mm)
- Maksymalne obciążenie (50 kg)
PN : 002226C / 003226C
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PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA
• Szafka systemu ELR
Działko ELR jest najmniejszym na świecie
zraszaczem dalekiego zasięgu, sterowanym
elektrycznie, zaprojektowanym szczególnie do
zraszania sztucznych boisk sportowych. Szafka
dla systemu ELR została celowo zaprojektowana
przez fimę Rain Bird w taki sposób, aby
stanowiła ona profesjonalne rozwiązanie,
właściwe w przypadku rozbudowy starych
urządzeń lub instalacji nowych systemów.

OPIS
Zestaw dwóch metalowych szafek fabrycznie
wyposażonych w okablowanie, szafka dla
systemu zasilania oraz moduł panelu
sterującego, gotowe do instalacji i podłączenia
w przypadku instalacji systemu ELR.

WŁAŚCIWOŚCI
• Szafka systemu zasilania
- Przetestowana i fabrycznie wyposażona w
okablowanie.
- Obudowa wykonana z metalu.
- Klasa wodoszczelności P66.
- Zawiera płytkę z elektronicznym
układem zasilającym, wyposażonym w
zabezpieczenie przed zwarciem oraz
zabezpieczenie przed skokami napięcia
w głównym obwodzie wejściowym i
wyjściowym.
- Zawiera jeden bezpiecznik różnicowy (2x10A
30mA).
- Zawiera jeden przekaźnik, który można
wykorzystać do sterowania pompą lub w
innych celach.
- Zawiera jeden zestaw zacisków z
przewodami.
- Instalacja nie została ujęta w cenie.
• Moduł panelu sterującego
- Przetestowany i fabrycznie wyposażony w
okablowanie.
- Obudowa wykonana z metalu.
- Klasa wodoszczelności P66.
- Zamknięcie na klucz.
- Zawiera cztery przyciski.
- Zawiera przycisk awaryjnego zatrzymania

www.rainbird.eu

PARAMETRY ELEKTRYCZNE
Wejście: 230 VAC, 50 Hz.
Wyjście: 24 VAC, 50 Hz.
Obsługa do 8 zraszaczy ELR (24 VAC) przez
jedną szafkę systemu zasilania.
Liczba sekcji: 1 zraszacz ELR (24 VAC)
przypada na jeden zacisk sterujący.
Zabezpieczenie przed przepięciami do 20
kV na wejściu głównym, w celu ochrony
transformatora, oraz na każdym wyjściu 24
VAC, w celu ochrony zraszaczy ELR.

Moduł panelu sterującego

WYMIARY:
Szafka systemu zasilania
Szerokość: 40 cm
Wysokość: 40 cm
Głębokość: 20 cm
Moduł panelu sterującego
Szerokość: 30 cm
Wysokość: 20 cm
Głębokość: 15 cm

MODEL
ELRC006: Zestaw szafek systemu ELR

Szafka systemu zasilania
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CZĘŚCI ZAMIENNE
FIRMA RAIN BIRD POSIADA ZAPASY CZĘŚCI ZAMIENNYCH
NIEZBĘDNYCH DO OBSŁUGI SYSTEMÓW NAWADNIANIA
NASZYCH KLIENTÓW.
PONIŻEJ ZNAJDUJE SIĘ LISTA NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANYCH
ELEMENTÓW.
WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT DANEGO ELEMENTU ZNAJDUJE
SIĘ W SEKCJI POŚWIĘCONEJ CZĘŚCIOM ZAMIENNYM NA
STRONIE INTERNETOWEJ FIRMY RAIN BIRD: WWW.RAINBIRD.EU

Kod elementu

Oznakowanie

71P50642

TRANSFORMATOR ITC/IMAGE/IRRI/IRC

71P01037

TRANSFORMATOR HP/CC/SI-RR

71P50268

TRANSFORMATOR DIALOG

71P51469

TRANSFORMATOR ISM

634152

TRANSFORMATOR EC

633987

TRANSFORMATOR KLASY E

635659S

TRANSFORMATOR ESP-MODULAR
BEZPIECZNIK IMAGE 0,5A

71P10037

CEWKA MAGNETYCZNA DV/DVF/JTV
CEWKA MAGNETYCZNA PGA/PEB/EFB

20858801

CEWKA MAGNETYCZNA PE/EFA/DR/EAGLE

20953202

ZIELONY ZWÓJ PE/EFA/DR/EAGLE

20692001

ŚRUBA ZABEZPIECZAJĄCA PRZED WYCIEKIEM ZEWNĘTRZNYM DV/DVF/JTV

602118

ŚRUBA ZABEZPIECZAJĄCA PRZED WYCIEKIEM ZEWNĘTRZNYM 150/200 PE/PEB
ZESTAW MEMBRANY 075/100-DV/DVF

210331

ZESTAW MEMBRANY 100-PGA

204152

ZESTAW MEMBRANY 150-PGA
ZESTAW MEMBRANY 200-PGA

144144

21074603

ZESTAW MEMBRANY 100-PE/PEB

209792

ZESTAW MEMBRANY 150/200-PE/PEB

209675

DIAPHRAGM KIT 150-PGA

209005

DIAPHRAGM KIT 200-PGA

208143

DIAPHRAGM KIT 100-PE/PEB

208605

DIAPHRAGMKIT 150/200-PE/PEB

www.rainbird.eu

