Sterownik z podłączeniem do domu RC2

Prosty, Elastyczny,
Niezawodny
Dzięki technologii szybkiego parowania oraz aplikacji
mobilnej Rain Bird®, uzyskasz natychmiastowy dostęp
do dostosowania harmonogramu nawadniania
za pomocą aż 3 dostępnych programów. Interfejs
z nastawieniem na pierwszeństwo urządzeń
mobilnych zapewnia właścicielom domów wygodę,
do której przywykli, oferując wykonawcom możliwie
najłatwiejsze i najszybsze programowanie.
Sterownik nawadniania RC2 jest doskonałym
rozwiązaniem dla zastosowań domowych. Bazując
na systemie Rain Bird — The Intelligent Use of Water®
(Inteligentne wykorzystanie wody), ten sterownik
oferuje proste funkcje oszczędności wody, z których
użytkownicy rzeczywiście korzystają.

80
LAT

Podłącz i baw się dobrze

80 lat doświadczenia

Łatwość programowania

Aby połączyć i zaprogramować
sterownik RC2, wystarczy
podłączyć sterownik i pobrać
aplikację mobilną Rain Bird.
Dzięki technologii szybkiego
parowania konfiguracja
sterownika jest łatwiejsza i
szybsza niż kiedykolwiek!

Znakomita reputacja firmy Rain Bird,
związana z dostarczaniem wysokiej
jakości produktów do nawadniania
od ponad 80 lat, została ponownie
potwierdzona przez model RC2,
na który udzielana jest 3-letnia
gwarancja handlowa.

Dzięki aplikacji mobilnej
Rain Bird masz intuicyjny dostęp
do wszystkich funkcji sterownika,
co pozwala poświęcić mniej
czasu na programowanie. Aby
zaoszczędzić jeszcze więcej czasu,
wypróbuj nową funkcję szablonu
harmonogramu!

Sterownik z podłączeniem do domu RC2

Szybka instalacja





Odpowiedni dla lokalizacji z maksymalnie 8 stacjami.
Jeden model do instalacji wewnętrznych i
zewnętrznych.
Zamontowany fabrycznie przewód zasilania
zewnętrznego dla Twojej wygody.

Łatwość programowania








Technologia szybkiego parowania zapewniająca
szybkie i bezproblemowe połączenie mobilne.
Aplikacja mobilna Rain Bird zapewnia łatwy dostęp
do wszystkich funkcji programu.
3 dostępne programy z maksymalnie 4 godzinami
rozpoczęcia dla każdego programu.
Szablony harmonogramu pozwalają wykonawcom
na zapisywanie często używanych programów w
celu szybkiego i łatwego importu do sterownika.

Funkcje zaawansowane








Funkcja opóźnienia nawadniania o maks. 14 dni
i automatycznego wznawiania nawadniania po
upływie tego opóźnienia.
Funkcja Cycle (Cykl) i Soak (Nasiąkanie) na stacji
zapewniają wykonawcy i właścicielowi domu łatwy
sposób zapobiegania stratom wody w wyniku
odpływu.
Ręczne sezonowe korekty programów pozwalają na
łatwe zmniejszanie lub zwiększanie intensywności
nawadniania w wybranych programach.
Sterowane prognozą pogody opóźnienia w celu
uniemożliwienia nawadniania w przypadku
prognozowanych deszczów, wiatrów lub mrozów.

WiFi w cenie




Łatwy w użyciu interfejs w postaci aplikacji mobilnej,
zaprojektowany dla wykonawców i właścicieli domów,
umożliwia dostęp z dowolnego miejsca na świecie.
Punkt dostępu bezprzewodowego umożliwia
podłączenie do sterownika po naciśnięciu przycisku,
co zapewnia łatwy dostęp wykonawcom na
stanowisku pracy.
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