
Vägledning till huvudprodukter
Totala systemlösningar över hela banan



Rain Bird är den enda tillverkare som uteslutande ägnar sig åt bevattning. Det innebär att du får vårt 
engagemang för att ge dig helt integrerade och heltäckande lösningar för hela din bana. Planerar du att 
bygga ett nytt system? Renovera eller uppgradera ett befintligt system? Reducera underhållskostnaderna? 
Förbättra resursutnyttjandet eller uppfylla obligatoriska bestämmelser? Rain Bird erbjuder en mängd 
alternativ för att exakt uppfylla dina behov. Upplev skillnaden av att arbeta tillsammans med det enda 
företag som lever av och för bevattning.

Det är det vi sysslar med. Det är allt vi gör.

En enda källa. Många alternativ.
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Omslag: Halmstad Golfklubb
Omslagets insida: Falsterbo Golfklubb

Tidlös kompatibilitet™

Varje golfbevattningsprodukt från Rain Bird har konstruerats för tidlös 
kompatibilitet, så att du kan ha ett modernt system, som kan uppdateras  
eller förändras utan att din befintliga utrustning blir gammalmodig. 

Svar i realtid
Rain Bird erbjuder kontinuerlig tvåvägskommunikation, som ger automatisk 
optimering mellan ditt styrsystem och fältet. Genom att du får data och kan 
göra snabba justeringar vid behov, kan du skydda din bana mot besvärligt 
väder och oväntade utmaningar.

Kvalitet utan motstycke
Hela vägen genom konstruktion, utformning och utprovning är Rain Birds 
mål att leverera branschledande kvalitet till våra kunder. Våra omfattande 
och strikta testrutiner genomförs såväl i samband med första lansering av 
varje produkt som regelbundet under året och de avspeglar världens tuffaste 
förhållanden. 

Lätt att använda
Alla Rain Bird-produkter har konstruerats med tanke på de utmaningar 
golfproffsen står inför och har utformats för att ge enkel användning i 
vardagen. Från programvarugränssnitt till spridarutformningar hjälper de 
dig och din personal att hitta en snabbare, problemfri väg till förstklassig 
spelbarhet.

VERKLIGA fördelar™ med ett Rain Bird-system
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Konstruerade för att prestera. Byggda för att hålla.
Hur konstrueras en överlägsen spridare? Den ger en unik kombination av enhetlig applicering, hög 
verkningsgrad och maximal tillförlitlighet. Rain Bird®-spridare visar vägen med oöverträffade prestanda. 
Välj bland tre beprövade serier för att svara mot behoven hos varje bana från breda öppna ytor till 
frimärkssmå greener.

Golfspridare

Rain Bird serie 551 NYTT
Med patenterad Memory Arc®-teknik 
inbyggd är 551-serien en riktig spridare av 
golfkvalitet med olika ventilhuvudalternativ, 
idealisk för tee, greener och mindre ytor 
som kräver korta till medellånga utkast. 
Ger högre flöde och stora droppar, vilket 
minskar vindavdriften. Få bättre täckning 
med större precision på kortare tid.

Rain Bird serie 700/751
Spridarna i 700/750-serien erbjuder 
oöverträffad flexibilitet och 
tillförlitlighet över hela banan med 
enkel ”vrid-på-skruven”-inställning. 
Upplev den smarta enkelheten hos 
den patenterade Memory Arc-tekniken 
som är inbyggd i vår 751-serie och 
som gör det möjligt för dig att växla 
mellan hel- och sektorinställningar 
utan att ställa om bågen. 

EAGLE™ 900/950-serien
Stora ytor kräver stora prestanda.  
Våra spridare i 900/950-serien ger  
flöde i sektorer med tillförlitliga och 
konstanta extralånga utkastzoner 
och större droppstorlek. Välj 900- eller 
950-serien för precisionsapplicering  
i delar av bevattningssektorn. 

Snabbdata
Serie 551 Serie 700 Serie 751 Serie 900 Serie 950

Radie 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

Flöde 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)

Båge 360˚ eller 30–345˚ 360˚ 360˚ eller 30–345˚ 360˚ 40–345˚

Egenskaper

Swing Joints 
Maximera prestanda och skydda varje Rain 
Bird-spridare med våra högprestanda Swing 
Joints. De finns i en mängd olika utföranden, 
den unika svepta vinkelutformningen minskar 
tryckförlusterna med upp till 50 procent mot 
andra Swing Joints för att hålla jämnt flöde 
och optimal bevattning. Möjliggör enkel 
höjdjustering av spridaren för att förhindra 
skada vid överkörning av utrustning. 

Utökad Rain Bird golfspridargaranti finns 
i samband med köp och installation i 
kombination med Rain Bird Swing Joints.

Sprinklerkoppsats NYTT
Öka spelbarheten och utseendet  
på din bana med lättmonterade  
sod cups. Gräs växer direkt ovanpå 
spridaren och man behöver inte  
trimma omkring spridarna,  
samtidigt som de är lätta att  
komma åt för service. 

Spridartopp för lågvinkelmunstycke NYTT
Spridartopp för lågvinkelmunstycken i Rain Bird 751-serien  
med 15° bana ger möjlighet att optimera spridarna för att  
klara svåra betingelser som höjdskillnader och hinder. 

FÖRSTKLASSIG ANVÄNDBARHET
Rain Birds golfspridare uppvisar 
förstklassigt användbara bågjusteringar 
och tryckreglering, liksom snabb 
åtkomst av invändiga komponenter. 
Detta är bara ytterligare ett sätt på 
vilket Rain Bird underlättar ditt jobb.

IC SYSTEM™
För upp precisionen till en ny nivå 
genom att komplettera dina Rain Bird-
spridare (se sidan 6) med integrerad 
styrning (IC). Ger revolutionerande 
diagnostik och feedback överallt/ 
alltid för att hjälpa dig upprätthålla  
de bästa spelförhållanden.

GBS25 SKYDD
Alla Rain Birds elektriska spridare  
(utom IC) är försedda med en slitstark 
GBS25-magnetventil. Du får oöverträffat 
25 kV överspänningsskydd och 
inbyggd smutsfiltering. Denna unika 
Rain Bird-egenskap eliminerar i princip 
det vanligaste underhåll som drabbar 
konkurrerande spridare.

11⁄4"
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Enklare från installation till expansion.
Att åstadkomma optimala spelförhållanden är inte egentligen en fråga om att arbeta hårdare utan 
om att arbeta smartare. Lägg till Rain Birds intelligenta IC-system med IC CONNECT™ och du är igång. 
Kommunicera direkt med alla spridare på banan och få unik kontroll av dina resurser med IC CONNECT. 
Ett intuitivt gränssnitt på dator, pekplatta eller mobil ger dig kontroll var du än befinner dig.

IC System™

Exakt kontroll och diagnostik
Styrmoduler inbyggda i varje spridare ger information om 
systemet i realtid. Kom åt diagnostik och justera spridare från 
någon webbansluten enhet varsomhelst i världen. Så snabb 
och enkel att du kan kolla status för upp till 1 000 spridare  
på 45 sekunder eller mindre.

Förenklad design
Välj Rain Birds IC System och bli av med upp till 90 % av 
kablarna och alla dekodrar och satelliter. Förbättrar utseendet 
på din bana samtidigt som du sparar värdefull tid och undviker 
onödiga kostnader.

Effektivare installation
Med förenklade kabeldragningskrav kan du dramatiskt  
reducera installationstid och -kostnader. Eliminerar över  
50 % av de skarvningar som krävs för traditionella system.  
Varför göra dig extra sårbar?

Enkel utökningsbarhet
Ett Rain Bird IC-system är ett utmärkt val för både idag och i 
morgon. Behöver ditt system utökas kan du installera ytterligare 
IC-spridare överallt där det finns en MAXI™-kabel, kapacitet upp 
till 36 000 spridare. 

Får bättre kontroll med IC CONNECT NYTT  
IC CONNECT gör att du kan mata in mer data i ditt system med 
IC-IN och fjärrstyra utrustningen med IC-UT. Här följer bara 
några av de många anslutningsalternativen: 

IC-IN
• Regnkanna
• Flödessensorer
• Sjönivåsensorer

IC-OUT
• Överföringspumpar
• Fläktar för green
• Fontän- och 

vattenfunktioner
• Belysning

Bibehåll kontrollen.
Rain Bird erbjuder beprövade fältstyrenheter och kommunikation som gör utformning, schemaläggning, 
inställning och underhåll av systemet så enkel som möjligt, samtidigt som banans spelbarhet och 
utseende optimeras. Var och en är fullt kompatibel med Rain Birds styrsystem. 

Fältstyrenheter

PAR+ES-styrenheter
Rain Bird® PAR+ES-styrenheter klarar upp till 72 stationer, obegränsade, styrsystemsprogram, 
överlägset skydd mot tryckstötar, utförliga diagnosfunktioner och kapsling som är bäst i klassen.

Den flexibla PAR+ES kan beställas i följande utföranden:

• Fristående styrenhet
• Satellit med tvåtrådsmodul
• Satellit med LINK (trådlös) modul

Alla utföranden erbjuds med en regnsäker och slagtålig plastinkapsling. 

Dekodrar
Rain Bird avkodare ger det bästa av två världar: Du får klassens bästa, utbyggbara fältstyrning 
med centrala styrsystem och nedgrävd installation ger estetiskt finare bana med bättre 
spelbarhet. De lättinstallerade dekoderna är testade över tid och beprövade på många  
av världens bästa banor. 
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Cirrus™
Vårt mest avancerade alternativ och styr många av 
golfens mest avancerade bevattningssystem. Bilder med 
GPS-georeferens. Modern ET-baserad schemaläggning. 
Ger de mest innovativa funktioner i ett intuitivt paket 
som låter dig lägga mindre tid på att hantera problem 
och mer tid på att ta fram lösningar.

Nimbus™ II
Nimbus II har avancerade funktioner med enkel 
administration, idealiskt för att spara tid och ansträngningar 
och samtidigt upprätthålla förstklassiga spelförhållanden. 
ET-baserad schemaläggning, exakt flödeshantering och 
justeringar i realtid hjälper dig att få ut mesta möjliga av 
varje droppe vatten. 

Stratus™ II och StratusLT™
Stratus-plattformen, som erbjuder två alternativ , är ett utmärkt val för enkel 
tids- eller ET-baserad schemaläggning. Välj att starta med basfunktionerna eller 
uppgradera till mer avancerade funktioner. Med båda systemen ger Rain Bird 
den lätthet och bekvämlighet som du vill ha av ett centralstyrningssystem, 
vilket bidrar till överlägsna gräs- och spelförhållanden hela året.

Specifikationer
Cirrus Nimbus II Stratus II StratusLT

Kartbaserad styrning Upp till 3 banor (54 hål) Upp till 3 banor (54 hål) Upp till 2 banor (27 hål) Upp till 18 hål

Program Obegränsat Obegränsat 500 250

Scheman Upp till 50 per program Upp till 50 per program Upp till 25 per program Upp till 25 per program

Gränssnitt Upp till 12 Upp till 8 Upp till 2 1 (inte utökningsbar)

Satellitstationer Upp till 32 256 Upp till 21 504 Upp till 5 376 Upp till 672

IC™-stationer Upp till 36 000 Upp till 24 000 Upp till 6 000 Upp till 750

Pumpstationer Upp till 6 Upp till 6 Upp till 6 Upp till 2

Väderstation Upp till 5 Upp till 5 1 1 (enbart WS-PRO LT)

Ger dig kontroll dygnet runt, året om.
Det finns inga rutinmässiga svar på att upprätthålla överlägsna ban- och spelförhållanden. Dag för dag, 
timme för timme - till och med minut för minut - behöver du kunna snabbt reagera på och åtgärda 
föränderliga förhållanden. Rain Bird styrsystem inte bara automatiskt optimerar prestanda utan ger dig 
kraft att i realtid fatta avgörande beslut. Intuitiv, flexibel, kraftgivande: det är Rain Birds styrsystem.  
Välj bland flera alternativ för att få fram den lösning, som bäst svarar mot dina behov.

 
Centrala styrsystem
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NÖJDA KUNDER
Rain Bird skall utan kostnad reparera eller ersätta varje Rain Bird proffsprodukt som inte kan användas på normalt sätt inom den garantitid 
som anges nedan. Du måste återlämna den till den återförsäljare eller distributör där du köpt den. Fel i produkten hänförliga till force majeure, 
inklusive men utan begränsning till blixtnedslag och översvämning, omfattas inte av denna garanti. Detta åtagande att reparera eller byta ut  
är vår enda och totala garanti.

Underförstådda garantier om säljbarhet och lämplighet är, i förekommande fall, begränsade till ett år från försäljningsdatum. 
Vi kommer inte under några förhållanden att påta oss ansvar för oförutsedda eller följdskador, oavsett hur de inträffar.

 Golfprodukter 
Golfspridare: EAGLE™-serien och EAGLE IC™-serien, Rain Bird®-serien och Rain Bird IC™ golfspridare – 3 år. Dessutom för EAGLE-serien  
och EAGLE IC-serien, Rain Bird-serien och Rain Bird IC golfspridare som sålts och installerats i anslutning till en Rain Bird Swing Joint – 5 år. 
Bevis om samtidig installation krävs.
Swing Joints – 5 år
Ventiler och ventilkilar: Fjärrstyrningsventiler av mässing och snabbkopplingar och kilar av mässing – 3 år
Styrdon för filtreringssystem  – 3 years
LINK™ radioenheter – 3 år
TSM-3 SDI12 marksensor (ISS)  – 3 år 
Alla övriga golfprodukter – 1 år

MI-serien™ styrning via telefon eller surfplatta
Styr sprinklers, ställ in program, kör diagnostik, redigera stations- 
och programdata samt följ upp systemaktiviteter från webbansluten 
dator, surfplatta eller smartmobil. MI-seriens programvara gör det 
möjligt för dig att använda upp till nio enheter samtidigt för att 
fjärrmanövrera ditt system varifrån som helst i världen.

Smart Pump™
Detta äganderättsskyddade programvaraverktyg arbetar 
direkt med ditt Rain Bird styrsystem för att övervaka och 
optimera pumpprestanda. 

Till skillnad från andra alternativ baserar Smart Pump sina 
beslut - i realtid - på faktiskt flöde kontra uppskattat flöde. 
Resultatet blir en automatisk balansering av tillgång och 
efterfrågan, vilket förbättrar effektiviteten samtidigt som 
vatten- och elkostnaderna reduceras. Du får övervakning 
av ditt pumpsystem dygnet runt året om med exakta 
reaktioner på faktiska fältförhållanden. 

Regnkanna
Utnyttja fördelarna med patenterad Rain Watch™-teknik som finns 
som standard i styrsystem. Du får automatiskt beslutsunderlag  
i realtid utifrån noggrann regnmätning. 

Upp till fyra Rain Watch-kannor kan placeras ut längs din bana 
för att samla in minutfärska nederbördsdata. Rain Watch utnyttjar 
nederbördsdata för att modifiera den mängd vatten som appliceras 
för optimal bevattning. 



Vi på Rain Bird anser att det är vårt ansvar 
att utveckla produkter och metoder  
för effektiv användning av vatten.  
Vårt engagemang sträcker sig också  
till utbildning, träning och tjänster för  
vår bransch och vårt samhälle.

Behovet av att hushålla med vatten har 
aldrig varit större. Vi vill göra ännu mer  
och det kan vi med din hjälp. Gå in på 
www.rainbird.com för ytterligare information 
om The Intelligent Use of Water™ (det  
intelligenta sättet att använda vatten).

The Intelligent Use of Water™ 
(det intelligenta sättet att använda vatten) .
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