İçeriden
Daha Akıllı.
RC2 Kontrolör

Rain Bird RC2 Kontrolörde tüm özellikler dahilidir. Kapağın
arkasındaki WiFi Bağlantılı kontrolör 8 bölge yönetmeye hazırdır
ve işinizi kolaylaştıracak özelliklerle donatılmıştır.

Hızlı ve Kolay
İç Mekân/Dış Mekân
Program Şablonları

Performans Odaklı
Hızlı, Stabil Eşleme
Gerçek Zamanlı
Güncellemeler

Tasarruf Edin
Cycle and Soak Sayesinde
Tasarruf
Tahmini hava durumu
geciktirmeleri

Dahili özellikler hakkında daha fazla bilgi edinmek için RainBird.com/RC2
adresini ziyaret edin!

program

Rain Bird RC2 Kontrolör

Rain Bird RC2 Kontrolör
yüklenicilere ve ev
sahiplerine güvenilir,
esnek sulama performansı
sunmak için mükemmel
çözümdür.
WiFi Bağlantısı sayesinde
RC2 kurulumdan gündelik
kullanıma kadar her alanda
kolaylık sağlayan çok
sayıda özellik sunar. Sorun
giderme süreci ve servis
aramaları bile daha verimli
geçer.
80 yılı aşkın tecrübemizle
sulama sistemlerinin
nasıl sorunsuz şekilde
çalıştırılacağını biliyoruz.
RC2 bunun başka bir
örneğidir ve 3 yıl ticari
garanti ile desteklenir.

Kolay kurulum

Basit Montaj

Hızlı Yapılandırma

Hızlı Eşleme Teknolojisi,
kontrolörleri hızlı ve güvenli
bir bağlantıyla telefonunuzla
veya tabletinizle güvenli
şekilde eşleştirir.

Kablosuz Erişim
Noktası, WiFi erişimi
olmayan iş sahalarında
programların kurulumunun
tamamlanması için
faydalıdır.

Program Şablonları, yaygın
kullanılan programları
manuel olarak kurmak
yerine hızlıca yükler.

Zaman ve Su Tasarrufu

Gelişmiş Özellikler

Uzaktan Erişim

Gerçek zamanlı hava durumu
verileri kontrolöre gönderilir,
ardından aşırı sulamanın
önüne geçilmesi için
programların otomatik olarak
ayarlanmasını sağlar.

Gelişmiş otomasyonlar,
sorunsuzca çalışmayı
sürdürmek için programların
ertelenmesini veya devam
ettirilmesini kolaylaştırır.

Uygulamamız ile tüm
kontrolör özelliklerine her
yerden sezgisel olarak erişin.
Programların ayarlanmasını
veya sorun giderme
sürecini kolaylaştırır.

• Zorlu su kısıtlamalarına
uyacak şekilde WaterSense
sertifikalıdır.
• Su kullanımında %50’ye
kadar tasarruf.

• Sulamayı kolayca artırmak
veya azaltmak için programa
göre mevsimsel ayarlama.
• İstasyona göre Cycle and
Soak ile akışın önüne geçin.

• Tek bir bölgeyi veya tüm
bölgeleri sulayın ya da bir
program ayarlayın.
• 4 taneye kadar başlangıç
zamanına sahip 3
kullanılabilir program.
• Hava olayları için
bildirimler ayarlayın.

Daha fazla bilgi edinmek için RainBird.com/RC2 adresini ziyaret edin.
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