Programador com ligação de utilização residencial RC2

Simples, flexível, confiável
Com a tecnologia Quick Pair e a aplicação móvel
Rain Bird®, terá acesso imediato para personalizar
um horário de rega utilizando até 3 programas
disponíveis. A primeira interface móvel proporciona
aos proprietários de imóveis a comodidade que
já esperavam, ao mesmo tempo que oferece aos
prestadores de serviços a experiência de uma
programação disponível mais fácil e rápida.
O controlador de irrigação RC2 é a solução perfeita
para aplicações residenciais. Com base no legado
de The Intelligent Use of Water® (O Uso Inteligente
da Água) da Rain Bird, este programador oferece
funcionalidades de poupança da água simples que
o utilizador efetivamente utilizará.

80
ANOS

«Plug and Play»

80 anos de experiência

Simples de programar

Ligue simplesmente o
programador, descarregue a
aplicação móvel da Rain Bird para
ligar e programar o programador
RC2. Com a tecnologia Quick Pair,
configurar um programador nunca
foi mais fácil e mais rápido!

A excelente reputação da Rain Bird
como fornecedora de produtos de
irrigação de alta qualidade há mais de
80 anos é novamente comprovada
com o RC2, que oferece 3 anos de
garantia comercial.

Com a aplicação móvel da Rain
Bird tem acesso intuitivo a todas as
funcionalidades do programador,
o que lhe permite passar menos
tempo a programar. Para poupar
ainda mais tempo, experimente a
nova funcionalidade de modelos
de programação!

Programador com ligação de utilização residencial RC2

Rápido de instalar


Adequado para locais com até 8 estações.



Um modelo para instalações internas e externas.



Cabo de alimentação com classificação para exterior,
instalado de fábrica, para sua conveniência.

Simples de programar








Tecnologia Quick Pair para uma ligação móvel
rápida e ininterrupta.
A aplicação móvel da Rain Bird proporciona fácil
acesso a todas as funcionalidades do programa.
3 programas disponíveis com até 4 horas de início
para cada programa.
Os modelos de horários permitem aos prestadores
de serviços guardar programas utilizados
em comum para serem importados para um
programador de forma rápida e fácil.

Funcionalidades avançadas








Intervalo de suspensão de rega de até 14 dias que
retoma automaticamente a rega após o período de
suspensão definido.
A funcionalidade «Cycle + Soak» (Ciclo + Absorção)
por estação proporciona ao prestador de serviços e
ao proprietário de imóveis uma forma fácil de evitar o
desperdício de água devido ao escoamento.

Wi-Fi incluído


O ajuste sazonal por programa permite-lhe reduzir ou
aumentar a rega por programa com facilidade.
Atrasos meteorológicos previstos para evitar a
irrigação com chuva, vento ou temperaturas glaciares
na previsão.



A interface da aplicação móvel, simples de utilizar,
desenvolvida para prestadores de serviços e
proprietários de imóveis, dá-lhe acesso a partir de
qualquer lugar do mundo.
O ponto de acesso sem fios permitirá a ligação
ao programador com o premir de um botão para
facilitar o acesso ao prestador de serviços no local.
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