
Guia de produtos chave
Soluções Completas para Sistemas de Rega, do Tee ao Green



A Rain Bird é o único fabricante dedicado exclusivamente à rega. Isto significa que nos dedicamos a 
disponibilizar-lhe soluções completas e totalmente integradas para todo o seu campo. Está a planear 
um sistema para uma nova obra de construção? Está a renovar ou a atualizar um sistema existente? 
Pretende reduzir os custos de manutenção? Quer melhorar a eficiência dos recursos ou cumprir 
normas obrigatórias? A Rain Bird oferece inúmeras opções para dar uma resposta precisa às suas 
necessidades. Experimente a diferença de trabalhar com uma empresa que vive e respira rega.

Isso é o que fazemos. É tudo o que fazemos.

Fonte única. Escolha Múltipla.
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Capa: Halmstad Golfklubb
Capa interior: Falsterbo Golfklubb

Timeless Compatibility™

Todos os produtos de rega Rain Bird para golfe são produzidos para 
Compatibilidade Eterna, o que lhe permite ter um sistema de ponta que pode 
ser atualizado ou alterado sem tornar obsoleto o  equipamento existente. 

Resposta em tempo real
A Rain Bird oferece uma comunicação constante em dois sentidos, permitindo 
a otimização automática entre o seu Sistema de Gestão Central e o campo de 
golfe. Recebendo dados e realizando ajustes instantâneos quando necessário, 
pode proteger o seu campo contra condições climatéricas inóspitas e desafios 
inesperados.

Qualidade ímpar
Através de engenharia, projeto e testes, a missão da Rain Bird é oferecer 
a melhor qualidade  na indústria aos nossos clientes. Os nossos rigorosos 
procedimentos de teste são implementados no primeiro lançamento de cada 
produto, bem como regularmente ao longo do ano, replicando as condições 
mais adversas em todo o mundo. 

Fácil de usar
Todos os produtos Rain Bird são fabricados tendo em mente os desafios dos 
profissionais de golfe e concebidos para oferecer facilidade de utilização todos 
os dias. Dos interfaces do software ao design dos aspersores, estes ajudam-no 
e à sua equipa a obterem as melhores condições de jogo com a maior rapidez 
e simplicidade.

As verdadeiras vantagens™ de um Sistema Rain Bird
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Fabricados para alta performance . Construídos para durar.
Como é desenvolvido um aspersor de qualidade superior? Trata-se de uma combinação única 
de aplicação uniforme, elevada eficiência e fiabilidade sólida. Os aspersores Rain Bird® são líderes 
de mercado e possuem um desempenho ímpar. Escolha a partir de três séries comprovadas para 
dar resposta às necessidades de qualquer campo, desde grandes fairways até greens de muito 
pequenas dimensões.

Aspersores de golfe

Série 551 da Rain Bird  NOVO
Com a tecnologia patenteada Memory 
Arc® integrada, a Série 551 é um aspersor 
verdadeiramente específico para golfe 
com opções de válvula incorporada, ideal 
para "tee box", "greens" e áreas de pequena 
dimensão que requeiram regas de curto 
a médio alcance. Apresenta caudais 
superiores e gotas maiores que reduzem 
a força do vento. Obtenha uma melhor 
cobertura com maior precisão  
num período de tempo mais curto.

Série Rain Bird 700/751
Os aspersores Série 700/751 oferecem 
flexibilidade e fiabilidade ímpares em 
todo o campo, permitindo ajustes 
com simples “rotação de um parafuso”. 
Experimente a facilidade inteligente 
da tecnologia patenteada Memory 
Arc incorporada na nossa Série 751, 
permitindo-lhe alternar entre definições 
de círculo completo e parcial, sem 
redefinir o setor de rega. 

Série EAGLE™ 900/950
Grandes espaços exigem grande 
desempenho. Os nossos aspersores  
Série 900/950 oferecem um alcance 
de rega extralongo, gotas de maior 
dimensão e uma uniformidade fiável 
e consistente. Escolha a Série 900 de 
círculo completo ou a Série 950 para 
uma aplicação de precisão em círculo 
parcial. 

Especificações rápidas
Série 551 Série 700 Série 751 Série 900 Série 950

Alcance 9,8-16,8 m 17,4-23,5 m 11,2-22,3 m 19,2–29,6 m 21,3–28,0 m

Caudal 1,55–3,10 (m3/h) 3,70-9,95 (m3/h) 1,59-8,56 (m3/h) 4,85-12,97 (m3/h) 4,43-13,49 (m3/h)

Setor de rega 360˚ ou 30–345˚ 360˚ 360˚ ou 30–345˚ 360˚ 40–345˚

Características

Acessórios articulados  
(Swing joints) 
Maximize o desempenho e proteja qualquer 
aspersor Rain Bird com os nossos swing joints de 
elevado desempenho. Disponíveis numa vasta 
gama de configurações, o design exclusivo de 
cotovelo curvo reduz a perda de pressão em 
50% quando comparado com outros cessórios 
articulados, promovendo um caudal consistente 
e uma rega otimizada. Permite um ajuste fácil 
da cabeça para evitar danos quando algum 
equipamento passa por cima. 

Extensão da garantia dos aspersores de golfe 
Rain Bird quando adquirido e instalado com 
cessórios articulados Rain Bird.

Kit de copo de 
borracha  NOVO

Melhoramento da capacidade 
de jogo e aparência do campo 
com copos de borracha fáceis 
de instalar. O crescimento 
da relva diretamente sobre o 
aspersor elimina a necessidade 
de cortar em redor do aspersor, 
mantendo-o sempre acessível 
para operações de assistência. 

Kit de alojamento do bico  
de ângulo raso  NOVO

A Série 751 da Rain Bird de kit de alojamento do bico  
de ângulo raso com uma trajetória de 15° dá ao 
utilizador a capacidade de otimizar os aspersores para 
diferentes condições de campo, como diferenças de 
elevação do terreno e obstáculos. 

OPERACIONALIDADE SUPERIOR
Todos os aspersores de golfe Rain Bird 
permitem o ajuste do setor de rega e 
regulação da pressão pelo topo, bem 
como acesso rápido a componentes 
internos. Esta é apenas mais uma 
forma da aRain Bird tornar o seu 
trabalho mais fácil.

SISTEMA IC™
Leve a precisão para o próximo nível,  
acrescentando Controle Integrado (CI)  
aos seus aspersores Rain Bird (ver  
página 6). Oferece diagnóstico  
e feedback revolucionário em  
qualquer altura/em qualquer  
lugar para o ajudar a manter  
as melhores condições de jogo.

PROTEÇÃO GBS25
Todos os aspersores elétricos Rain Bird 
(exceto CI) apresentam um solenóide 
robusto GBS25. Obterá uma proteção 
incomparável contra picos elétricos de 
25kV e filtragem de resíduos integrada. 
Esta vantagem exclusiva da Rain Bird 
elimina virtualmente as tarefas de 
manutenção mais comuns que afetam 
os aspersores da concorrência.

11⁄4"
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Simplificado desde a instalação à expansão.
Atingir condições de jogo ideais não é uma questão de trabalharmos mais arduamente, mas de 
forma mais inteligente. Adicione o sistema IC inteligente da Rain Bird com IC CONNECT™ e estará 
pronto a avançar. Comunique diretamente com cada um dos aspersores no campo e faça uma 
gestão incomparável da instalação com o IC CONNECT. Com um interface intuitivo operado a partir 
de um computador, tablet ou telemóvel, o IC permite-lhe controlar esteja onde estiver.

Sistema IC™

Controlo Pinpoint e Diagnóstico
Módulos de controlo incorporados em cada aspersor 
oferecem informações em tempo real sobre o sistema. Aceda 
a diagnósticos e ajuste os aspersores a partir de qualquer 
dispositivo com acesso à internet, a partir de qualquer lugar do 
mundo. Tão fácil e rápido que pode verificar o estado de até 
1000 aspersores em 45 segundos.

Design Simplificado
Escolha o Sistema IC da Rain Bird e elimine até 90% dos fios e 
todos os descodificadores e satélites. Melhora a aparência do 
seu campo, poupando tempo valioso e custos desnecessários.

Instalação Simplificada
Com requisitos de cablagem simplificados, pode reduzir 
dramaticamente o tempo e os custos de instalação. Elimina 
mais de 50% das emendas necessárias com os sistemas 
tradicionais. Porquê aceitar essa vulnerabilidade extra?

Facilidade de expansão
Um Sistema IC da Rain Bird é uma excelente opção para hoje e 
para futuro. Se precisar de expandir o seu sistema, pode instalar 
Aspersores IC adicionais em qualquer lugar onde exista um 
Cabo MAXI™, com capacidade para até 36 000 aspersores. 

Obtenha mais com IC CONNECT  NOVO  
O IC CONNECT permite-lhe alimentar mais dados no seu 
sistema com o IC-IN e controlar remotamente o equipamento 
do campo com o IC-OUT. Seguem-se algumas das inúmeras 
opções de conetividade: 

IC-IN
• Rain Cans
• Sensores de caudal
• Sensores de nível de lago

IC-OUT
• Bombas de transferência
• Ventoinhas Greens
• Fontes e funcionalidades 

da água
• Iluminação

Manter o Controle.
A Rain Bird oferece uma vasta gama de programadores de campo e de comunicações que facilitam  
o mais possível o desenho, agendamento, ajuste e manutenção do seu sistema, otimizando  
em simultâneo a capacidade de jogo e aparência do campo. Cada um é totalmente compatível  
com qualquer Sistema de Controle Central Rain Bird. 

Programadores de campo

Programadores PAR+ES
Os programadores PAR+ES da Rain Bird® possuem capacidade  até 72 estações,  
programas ilimitados com controlo central, máxima proteção contra picos de corrente, 
diagnóstico alargado standard e caixa de pedestal topo de gama.

O PAR+ES flexível pode ser encomendado nas seguintes configurações:

• Programador independente
• Satélite com módulo de dois fios
• Satélite com módulo LINK (sem fios)

Todas as configurações são oferecidas com pedestal em plástico resistente a intempéries  
e a impacto. 

Descodificadores
Os descodificadores da Rain Bird oferecem o melhor de ambos os mundos: terá um controlador 
de campo expansível, o "melhor da sua classe", com sistemas de comando central; e a instalação 
subterrânea melhora a aparência do campo e a capacidade de jogo. Ideal para projetos de 
renovação, a utilização destes descodificadores de fácil instalação nos principais campos  
de golfe em todo o mundo confirma a sua fiabilidade e qualidade. 
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Cirrus™
A nossa opção mais avançada, o Cirrus controla muitos 
dos sofisticados sistemas de rega de campos de golfe. 
Imagens com georreferência GPS. Agendamento 
topo de gama com base na ET. O Cirrus oferece as 
funcionalidades mais inovadoras num pacote intuitivo 
que lhe permite gastar menos tempo em resolver 
problemas e mais tempo com as soluções.

Nimbus™ II
O Nimbus II oferece funcionalidades avançadas com 
uma gestão simples, ideal para poupar tempo e 
esforço enquanto são mantidas excelentes condições 
de jogo. Programação baseada na ET, gestão precisa 
do caudal e ajustes em tempo real ajudam-no a tirar  
o máximo proveito de cada gota de água. 

Stratus™ II e StratusLT™
Oferecendo duas opções, a plataforma Stratus é uma excelente opção 
para programação simples ou baseada em ET. Opte para começar com as 
necessidades básicas ou faça um upgrade para funções mais avançadas.  
Com qualquer dos sistemas, a Rain Bird oferece a facilidade e comodidade  
que deseja num Sistema de Gestão Central, ajudando a saúde da relva  
e condições superiores de jogo ao longo do ano.

Especificações
Cirrus Nimbus II Stratus II StratusLT

Controle baseado  
em mapa 

Até 3 campos (54 buracos) Até 3 campos (54 buracos) Até 2 campos (27 buracos) Até 18 buracos

Programas Ilimitado Ilimitado 500 250

Horários Até 50 por Programa Até 50 por Programa Até 25 por Programa Até 25 por Programa

Interfaces Até 12 Até 8 Até 2 1 (Não expansível)

Estações de Satélite Até 32 256 Até 21 504 Até 5 376 Até 672

Estações IC™ Até 36 000 Até 24 000 Até 6 000 Até 750

Estações de 
Bombeamento

Até 6 Até 6 Até 6 Até 2

Estações 
Meteorológicas

Até 5 Até 5 1 1 (apenas WS-PRO LT)

Coloca o no comando 24/7.
Para manter as condições superiores da relva e jogo, não há respostas de rotina. Dia a dia, hora a 
hora—até minuto a minuto—precisa de poder reagir e responder rapidamente às condições em 
mudança. Os Sistemas de Gestão Central Rain Bird não só otimizam automaticamente o desempenho, 
como lhe oferecem a capacidade de tomar decisões críticas em tempo real. Intuitivo; Flexível; 
Poderoso; Eis o Gestão Central Rain Bird. Escolha a partir de várias opções para encontrar a solução  
que melhor se adapte às suas necessidades.

Sistemas de Gestão Central
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POLÍTICA DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE
A Rain Bird repara ou substitui, sem encargos, qualquer produto profissional Rain Bird que apresente falhas em utilização normal dentro 
do período de garantia indicado abaixo. Deverá volvê-lo ao vendedor ou distribuidor onde o comprou. As falhas no produto causadas por 
intempéries da natureza, incluindo, sem limitar, a relâmpagos, terramotos, e inundações, não são cobertas por esta garantia. Este compromisso 
de reparação ou substituição é a nossa garantia total e única.

As garantias implícitas de comercialização e adequação, se aplicáveis, estão limitadas a 1 ano a partir da data de venda.  
A Rain Bird não será, em nenhuma circunstância, responsável por danos acidentais ou consequentes, independentemente 
da forma como ocorrerem.

 Produtos de golfe 
Aspersores de golfe: Aspersores Série EAGLE™ e Série EAGLE IC™, Série Rain Bird® e Rain Bird IC™ para Golfe – 3 anos. Adicionalmente, 
qualquer aspersor de golfe das Séries EAGLE e EAGLE IC, Séries Rain Bird e Aspersores para golfe IC Rain Bird vendidos e instalados com  
um cessório articulado da Rain Bird – 5 anos. É necessária a prova de instalação de concorrente.
Acessórios articulados (Swing joints) – 5 anos
Válvulas e chaves de válvulas: Válvulas de latão de controle remoto, e acoplamentos rápidos de latão e chaves – 3 anos
Programadores do sistema de filtragem – 3 anos
Rádios LINK™ – 3 anos
Sensor de terreno TSM-3 SDI12 (ISS) – 3 anos 
Todos os outros produtos de golfe – 1 ano

Programadores móveis Série MI™
Controle aspersores, ajuste programas, realize diagnósticos, edite 
dados de estações e programas e reveja a atividade do sistema  
a partir de qualquer computador, tablet ou smartphone com 
ligação à Internet. O software Série MI permite-lhe utilizar até  
nove dispositivos em simultâneo para gerir remotamente  
o seu sistema a partir de qualquer lugar do mundo.

Smart Pump™
Esta ferramenta com software exclusivo trabalha 
diretamente com o Sistema de Gestão Central Rain Bird 
para monitorizar e otimizar o desempenho da bomba. 

Ao contrário de outras alternativas, a Smart Pump baseia  
as suas decisões—em tempo real—no fluxo atual vs.  
fluxo estimado. O resultado é o equilíbrio automático  
do fornecimento com a procura, melhorando a eficiência 
e reduzindo os custos de água e eletricidade. Terá 
monitorização 24/7 do seu sistema de bombagem,  
com resposta precisa às condições atuais do campo. 

Rain Can
Usufrua da tecnologia patenteada Rain Watch™ presente por 
defeito em todos os sistemas de gestão central. Obterá informações 
automáticas decisivas e em tempo real com base em medições 
exatas de pluviosidade. 

Podem ser colocados até quatro reservatórios de alta resolução  
Rain Can ao longo do seu campo para recolher dados de  
pluviosidade ao minuto. A Rain Watch utiliza dados de precipitação 
pluviométrica para modificar a quantidade de água aplicada para 
uma ótima irrigação. 



Na Rain Bird, acreditamos que é da nossa 
responsabilidade desenvolver produtos e 
tecnologias que utilizem a água de forma 
eficiente. O nosso compromisso também 
se estende à educação, à formação  
e aos serviços para a nossa indústria  
e comunidades.

A necessidade de conservação da água 
nunca foi tão grande. Queremos fazer ainda 
mais e, com a sua ajuda, podemos. Visite 
www.rainbird.com para mais informações 
sobre O Uso Inteligente da Água.™

O Uso Inteligente da Água .™
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