RC2 Ev Tipi Bağlı Kontrol Cihazı

Basit, Esnek, Güvenilir
Hızlı Eşleme teknolojisi ve Rain Bird® mobil
uygulamasıyla 3'e kadar mevcut programı
kullanarak anında sulama programınızı özelleştirme
erişimine sahip olursunuz. Mobil öncelikli arayüz
ev sahiplerine alışkın oldukları kullanım kolaylığını
sunarken yüklenicilere mevcut olan en kolay ve hızlı
programlama deneyimini yaşatır.
RC2 sulama kontrol ünitesi, ev tipi uygulamalar için
mükemmel çözümdür. Rain Bird mirası Intelligent Use
of Water® (Suyun Akıllı Kullanımı) sistemine dayanan bu
kontrol ünitesi, gerçekten kullanabileceğiniz basit su
tasarrufu özellikleri sunar.

80
YIL

Tak ve Çalıştır

80 Yıllık Deneyim

Kolay Programlama

RC2 kontrol cihazını bağlamak ve
programlamak için kontrol cihazını
takmanız ve Rain Bird mobil
uygulamasını indirmeniz yeterlidir.
Hızlı Eşleme teknolojisiyle kontrol
cihazlarını ayarlamak hiç olmadığı
kadar kolay ve hızlı!

80 yıldır sunduğu yüksek kaliteli sulama
ürünleri ile ünü tüm dünyaya yayılan
Rain Bird, şimdi de 3 yıllık ticaret garantisi
ile birlikte RC2 ile sahneye çıkıyor.

Rain Bird mobil uygulamasıyla
tüm kontrol cihazı özelliklerine
sezgisel olarak erişebilirsiniz, bu da
programlama için daha kısa zaman
harcamanızı sağlar. Zamandan
daha da fazla tasarruf için yeni
program şablonu özelliğini deneyin.

RC2 Ev Tipi Bağlı Kontrol Cihazı

Hızlı Kurulum


8'e kadar istasyon içeren sahalar için uygundur.



İç ve dış mekan kurulumları için tek model.



Kullanım kolaylığı için fabrikada takılan dış mekân
nominal güç kablosu.

Kolay Programlama








Daha hızlı ve sorunsuz mobil bağlantı için
Hızlı Eşleme Teknolojisi.
Rain Bird mobil uygulaması tüm program
özelliklerine kolay erişim sağlar.
3 kullanılabilir program ve her program başına
4 başlangıç zamanı.
Program şablonları yüklenicilerin sıkça kullanılan
programları, kontrol cihazlarına hızlıca ve kolayca
içe aktarmak için kaydetmesine olanak sağlar.

Gelişmiş Özellikler








14 güne kadar sulama geciktirme, geciktirme süresi
geçtikten sonra otomatik olarak sulamayı devam ettirir.
İstasyona göre Cycle and Soak özelliği yükleniciye ve
ev sahibine, akış nedeniyle atık su oluşumunu kolayca
önleme yolu sağlar.
Programa göre Manuel Mevsimsel Ayar, programa
dayalı olarak sulamayı kolaylıkla azaltmanıza veya
artırmanıza olanak sağlar.
Tahmin edilen yağmur, rüzgar veya don sıcaklıkları
varken sulamayı önlemek için tahmini hava koşulu
geciktirmeleri.

WiFi Özelliği Dahildir




Yükleniciler ve ev sahiplerine yönelik kullanımı kolay
mobil uygulama arayüzü, dünyanın herhangi bir
yerinden erişim imkânı sunar.
Kablosuz Erişim Noktası, sahada kolay yüklenici
erişimi için tek bir tuşla kontrol cihazına bağlantıya
olanak sağlar.
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