IC System™

Campos de golfe em todo o mundo
confiam na Rain Bird
Quando a expectativa é excelência, mais profissionais optam pela Rain Bird do que por outras marcas.

"Estamos sempre adicionando rotores.
Então, a capacidade de simplesmente acoplar
o aspersor mais próximo nos permite flexibilidade
máxima com interrupção mínima no campo e para
os jogadores."
— Chris Dalhamer, Diretor de manutenção
de campos de golfe, CGCS
Pebble Beach Golf Links | Pebble Beach, CA

"Estou muito contente com a baixa manutenção
exigida por nosso Rain Bird® IC System™.
Com rotores com válvula no cabeçote
(valve‑in‑head) em todo o campo, podemos
gerenciar nossa irrigação precisamente. A Rain Bird
provou ser um parceiro forte e honesto."
— Stefan Ljungdahl, Gerente de campos
Halmstad Golfklubb | Halmstad, Suécia

Após extensa pesquisa, optei pelo Rain Bird IC System porque eu o considero

o sistema mais avançado tecnologicamente e comprovado. E estamos
muito contentes com nossa decisão. Os componentes do sistema são poucos e simples,
mas seus recursos são muito sofisticados.
— Hal Akins, Ex-diretor de operações de campos de golfe
Bonita Bay Club | Bonita Springs, FL

"Poder verificar rapidamente o estado de cada
estação nos tranquiliza. O ICS é um sistema
de controle superior, e o serviço Rain Bird
não deixa nada a desejar."
— Gaurav Pundir, Superintendente
Tollygunge Club | Calcutá, Índia

"A capacidade de diagnóstico do sistema IC é ótima. Podemos
executar instantaneamente testes de funcionamento/falhas
e verificar a voltagem para saber se estamos perdendo alguma
coisa no campo. Com esse feedback instantâneo, sabemos se
há um problema antes que o gramado perceba."
— Blair Kirby, Diretor de manutenção de campos
The Club at Admirals Cove | Jupiter, FL

Módulo de controle integrado
Dispensa satélites e decodificadores —
O design simplificado, de componente único do
IC System é tudo que você precisa. Controle seu
sistema de qualquer lugar por meio de um
computador, smartphone ou tablet.

The TRUE Benefits™
(Os VERDADEIROS benefícios)
de um sistema Rain Bird
Timeless Compatibility™
(Compatibilidade infinita)
Atualizações de hardware e software
acessíveis a qualquer momento.

Resposta em tempo real
Acesso ao vivo, interação
constante com o campo.

Qualidade incomparável
Produtos instalados
rigorosamente testados,
feitos para durar.

Fácil de usar
Gaste menos tempo
gerenciando a irrigação.

Simplificado, desde a
instalação até a expansão
Só o Rain Bird® IC System™ leva até você recursos avançados
em um design simplificado, de fácil expansão.

VÁLVULA IC

ROTOR IC

FIOS
MAXI™

Instalação simplificada

SEM

SATÉLITES OU
DECODIFICADORES

Gerenciamento superior do campo

45 SEGUNDOS

ATÉ

90%

MENOS
FIO

RÁPIDO

ATÉ

50%

MENOS
ENCAIXES

PRECISÃO

PARA TESTAR MAIS
DE 1.000 ESTAÇÕES

CONTROLE DE ACESSO
E DIAGNÓSTICO
DE IRRIGAÇÃO
E ECONOMIA DE ÁGUA

Expanda seu controle
com o IC CONNECT™

Interface IC

O IC CONNECT permite alimentar
mais dados no sistema com o IC-IN
e controlar à distância os equipamentos
em campo por meio do IC-OUT.
Controle Central por
Computador
IC-OUT

IC-IN

Ventilador de
gramado

Coletor de dados
de chuva

IC-IN — Busca informações
de vários sensores em campo:
• Coletores de dados de chuva
• Sensores de fluxo

Fácil expansão

• Sensores de nível de lago

ADIÇÃO DE

COMPONENTES EM QUALQUER
LUGAR ONDE HAJA FIOS MAXI

GERENCIAMENTO
CONEXÃO

DO EQUIPAMENTO EM
CAMPO COM O IC CONNECT

COM VÁRIOS SENSORES
COM O IC CONNECT

IC-OUT — Centraliza o controle
de Ligar e Desligar (ON e OFF)
de produtos que não sejam para
irrigação em todo o local:
• Bombas de transferência
• Ventiladores de gramado
• Fonte e fontes de água
• Iluminação

INOVADOR.
POTENTE.
COMPLETO.

NÃO EXISTE
OUTRO IGUAL.
Rain Bird® IC System™ — controle
bidirecional integrado real.
Campos de golfe em mais de 50 países no mundo inteiro
confiam no desempenho comprovado do Rain Bird IC
System para controlar todo o campo com precisão extrema
e capacidade inigualável de diagnóstico.

A escolha comprovada
Por mais de uma década, a tecnologia exclusiva
do Rain Bird® IC System™ vem revolucionando
o gerenciamento de irrigação de campos
de golfe e continua na liderança.

Rain Bird® Rotores 500/550,
700/751, 900/950 IC

Rain Bird®
Válvula PESB ICM

Rain Bird® IC-OUT
Dispositivo de saída

Rain Bird® IC-IN
Dispositivo de entrada

O Uso Inteligente da Água.™
LIDERANÇA

•

EDUCAÇÃO

•

PA R C E R I A S

•

PRODUTOS

Na Rain Bird, acreditamos que é nossa responsabilidade desenvolver
produtos e tecnologias que utilizam a água de maneira eficiente.
Nosso compromisso também se estende à educação, treinamento
e serviços para nossa indústria e nossas comunidades.
A necessidade de conservação da água nunca foi tão grande
Queremos fazer ainda mais e, com sua ajuda, isso é possível.
Visite rainbird.com para obter mais informações sobre
The Intelligent Use of Water™ (O Uso Inteligente da Água).

Veja por que campos de golfe em mais de 50 países no mundo inteiro
confiam no IC System™ na página rainbird.com/ICAdvantage.

Rain Bird Corporation
970 West Sierra Madre Avenue
Azusa, CA 91702
Telefone: (626) 812-3400
Fax: (626) 812-3411

Rain Bird Corporation
6991 East Southpoint Road
Tucson, AZ 85756
Telefone: (520) 741-6100
Fax: (520) 741-6522

Rain Bird International, Inc.
1000 West Sierra Madre Avenue
Azusa, CA 91702
Telefone: (626) 963-9311
Fax: (626) 852-7343

Serviços técnicos Rain Bird
(866) GSP-XPRT (477-9778)
(EUA e Canadá)

Siga-nos @RainBirdGolf

rainbird.com/golf
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