Mais inteligente
a partir do interior.
Programador RC2

Com o programador RC2 da Rain Bird, tudo é integrado. Atrás
da tampa está um programador com conectividade Wi-Fi pronto
a gerir 8 zonas e com funcionalidades para facilitar mais o seu
trabalho.

Rápido e fácil
Desempenho irrepreensível
Emparelhamento rápido
Interior/exterior
Modelos de horários e estável
Atualizações em tempo real

Mais poupança
Poupança em «Ciclo e Rega»
Atrasos meteorológicos
previstos

Visite RainBird.com/RC2 para saber mais sobre a integração total!

horário

Programador RC2 da Rain Bird

O programador RC2 da
Rain Bird é a solução
perfeita para um
desempenho de rega fiável
e flexível para instaladores
e proprietários.
Com a conectividade Wi-Fi,
o RC2 oferece uma longa
lista de funcionalidades
que tornam tudo mais fácil,
desde a instalação até à
utilização diária. Mesmo a
resolução de problemas e
as chamadas de assistência
são mais eficazes.
Com mais de 80 anos de
experiência, sabemos como
fazer com que os sistemas
de rega funcionem sem
problemas. O RC2 é outro
exemplo disso e conta com
uma garantia comercial de
3 anos.

Fácil de configurar

Simples de instalar

Configuração rápida

A tecnologia Quick Pair
emparelha de forma segura
os programadores com o
telefone ou tablet com uma
ligação rápida e segura.

O ponto de acesso sem fios
é ótimo para canteiros sem
acesso Wi-Fi para executar a
configuração dos programas.

Os Modelos de horários
carregam rapidamente os
programas normalmente
utilizados, em vez de os
configurarem manualmente.

Poupa tempo e água

Funcionalidades avançadas

Acesso Remoto

Os dados meteorológicos em
tempo real são enviados para
o programador que depois
ajusta automaticamente os
horários para evitar uma rega
excessiva.

As automatizações avançadas
simplificam o atraso ou
retoma os horários para
continuar a trabalhar sem
qualquer preocupação.

Com a nossa aplicação,
acede intuitivamente a
todas as funcionalidades
do programador a partir
de qualquer lugar. Facilita
o ajuste de programas ou a
resolução de problemas.

• Certificação WaterSense
para cumprir com as
restrições mais rigorosas em
matéria de água.
• Poupança até 50 % no
consumo de água.

• Ajuste sazonal por
programa para aumentar ou
diminuir a rega facilmente.
• Evita o escoamento com o
«Ciclo e Rega» por estação.

• Rega de uma única
ou várias zonas, ou
configuração de um horário.
• 3 programas disponíveis
com até 4 horas de início
para cada programa.
• Configura notificações
para eventos com base nas
condições meteorológicas.

Visite RainBird.com/RC2 para saber mais.
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