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NYA PRODUKTER

Introducering av nya Rain Birdprodukter 2013
alla nyheter 2013 visar på rain birds möjligheter att leverera bevattningslösningar som förbättrar er produktivitet och vinst, genom att jobba för 
vårt företags eviga budskap ”the intelligent use of Water™. det smarta sättet att använda vatten.
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*Alla anspråk på vattenbesparingar beror på passande design, 
installation och underhåll av bevattningsprodukterna.  Verkliga 
vattenbesparingar kan variera från användare till användare 
beroende på väder, bevattningssystem och område, samt tidigare 
bevattningspraxis.

Anatomin  för ett 
vatteneffektivt* system för 
bostäder
denna utformningsguide för bostäder visar rain birds 
produkt- och teknologilösningar 
för ett friskt lanskap som använder 
mindre vatten. 

Dyser
Tryckreglering i pop uppen

använd optimalt vattentryck.  varje 
0,35 bar minskning i tryck minskar 
vattenförbrukningenmed 6-8 %.  när 
du använder mpr-, He-van-, van- 
och U-seriernas munstycken, kan 
ett 4,8 bar system reduceras  till ett 
rekommenderat 2,1 bar system vilket ger mer 
än 50 % i vattenbesparingar.

• 1800-SAM-PRS-dyser (2,1 bar)
• RD1800-SAM-PRS dyser (2,1 bar)

Högeff ektiva munstycken  

ger en mer jämn distribution av vatten och 
eliminerar övervattning vilket kan resultera i 
en vattenbesparing på 30 % + . 

• Rotary-dysmunstycken
• HE-VAN-munstycken
• U-seriens dysmunstycken

Seal-A-Matic(tm) (SAM)-Check Valve 
enheter  

Hindrar vatten från att rinna ut från systemet 
vid den lägst monterade spridaren, vilket 
eliminerar erosion, avrinning och tryckslag.

• 1800-SAM-dyser
• 1800-SAM-PRS-dyser
• RD1800 -Sam-dyser
• RD1800-SAM-PRS-dyser

Dyser för icke drickbart vatten 

exklusivt  för icke drickbart vatten använder 
indikering på toppen av huset.

• RD1800-seriens dyser med icke drickbart 
vatten

Landskaps dropp
Bevattningsenheter för direkt till 
planta till rot

när du vattnar långsamt och direkt till 
plantornas rötter används 30-50 % min-
dre vatten än vid spridarbevattning med 
övervattning och avrinning som följd.

• Dropputsläpps enheter
• XF Droppslang
• XFS under-yta droppslang
• RWS (rotvattnings serien)

Högeff ektiva munstycken  

ger en mer enhetlig distribution av 
vatten och eliminerar övervattning vilket 
kan resultera i vattenbesparingar på 30 
% +. 

• SQ Xeri tryckkompenserade mun-
stycken

Automatik och sensorer
Automatiska styrenheter med vatten
Eff ektiva funktioner

gör att slutanvändaren enkelt kan justera bevattning-
sperioderna så att de anpassas till olika lanskap och 
väder-/säsongsförändringar.

• ESP-RZX-automatik
• ESP-ME-automatik
• STP Plus-automatik

Smarta automatikteknologier

Justera bevattning baserad på platsens specifi ka vari-
abler.  smarta automatiker kan minska användning 
av vatten med upp till 40 % eller mer. 

• ESP-LXD-seriens automatiker

Automatiska avstängningsenheter

automatisk avstängning av automatiken när regn up-
ptäcks resulterar i vattenbesparingar på 30-35 %.

• RSD-regnsensor
• WR2 trådlös regn- och regn/frysnings sensorer

vattenmätare
turf

turf

sluttning

sluttning

grind

köra

prom
enera
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Spridare
Tryckreglering i pop-uppen

Hindra vattenförlust orsakat av 
ojämnt vattentryck.  varje 0,35 
bar minskning i tryck minskar 
vattenförbrukningen med 6-8 
%.  5004 prs-seriens spridare 
har dokumenterat 15-45 % 
vattenbesparingar..

• 5004 Plus-seriens spridare 
med prs

Högeff ektiva munstycken  

Rain Curtain(tm) munstycks 
teknologi levererar tunga vat-
tendroppar i ett jämnt, enhet-
ligt mönster, som elimenerar 
övervattning vilket resulterar i 
vattenbesparingar. 

• 3504- och 5004-seriens 
spridare

Check Valve enheter  

Hindrar vatten från att rinna  
ut från systemet vid den 
lägst monterade spridaren, 
vilket eliminerar erosion och 
avrinning.

• 3504- och 5004 SAM-seriens 
spridare

Ventiler
rain birds ventiler har utmärkta 
filtreringsegenskaper för maximal pålitlighet 
för ett brett område av miljöer

Rotary-munstycken
rain birds rotary-munstycken kräver 
60 % mindre fl öde och erbjuder upp 
till 30% i vattenbesparing.
• R1318- och R1724-seriens rotary-

munstycken
• R-VAN justerbara rotary-munstycken

turf

turf

sluttning

grind

Hus

vägg

Uteplats

grus
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*Alla anspråk på vattenbesparingar beror på passande design, 
installation och underhåll av bevattningsprodukterna.  Verkliga 
vattenbesparingar kan variera från användare till användare 
beroende på väder, bevattningssystem och område, samt tidigare 
bevattningspraxis.

Anatomin för ett 
vatteneffektivt* kommersiellt 
system
denna kommersiella utformningsguide 
visar rain birds produkt- och 
teknologilösningar för ett friskare landskap 
som använder mindre vatten.  

Centrala 
Automatiker
Automatisk ET-baserad 
programmering

Justerar bevattningstiderna 
baserade på vattenförlust från 
marken via avdunstning och 
vattenförlust via växttranspiration 
ser till att rätt mängd vatten 
används utan övervattning eller 
undervattning.  automatisk justering 
av bevattningsprogram baserad på 
evapotranspiration (ET) kan minska 
vattenförbrukningen med 30-50 %..

• Maxicom2®
• SiteControl
• IQv2.0

Flödeshantering

optimerar tillgänglig vattenmängd 
och bevattningsfönster genom 
att automatiskt hantera totalt 
fl ödesbehov, placerat vid  
vattenkällorna.   

• Maxicom2
• SiteControl
• IQv2.0

Flödesövervakning/
läckage
Detektering

minskar vattenförlust 
genom att övervaka fl öden 
i realtid för att lokalisera 
och isolera överdrivna 
fl öden orsakade av trasiga 
rör, vandaliserade spridare 
eller problem med  ventiler.

• Maxicom2
• SiteControl
• IQv2.0

Cycle + Soak™

eliminerar avrinning 
genom att vattna   med 
den mängd vattensom 
marken kan absorbera, t.ex. 
vid sluttningar, kompakta 
jordar och områden med 
dålig dränering.  

• Maxicom2
• SiteControl
• IQv2.0

Landskaps dropp
Direkt till växt till rot 
Bevattningsenheter

när du vattnar långsamt och direkt 
till växternas rötter används  30-50 
% mindre vatten än vid bevattning 
med spridare.

• Dropputsläpps enheter
• XF Droppslang
• RWS (rotvattnings serien)

Högeff ektiva munstycken  

ger en mer enhetlig distribution av 
vatten och eliminerar övervattning 
vilket kan resultera i vattenbesparin-
gar på 30 % + . 

• SQ Xeri tryckkompenserade mun-
stycken

Dyser
Tryckreglering i pop-uppen

använd optimalt vattentryck.  varje 
0,35 bars minskning i tryck minskar 
vattenförbrukningenmed 6-8 %.  när 
du använder mpr-, He-van-, van- och 
U-seriernas munstycken, kan ett 4,8 bars 
system reduceras till ett rekommenderat 
2,1 bar system vilket ger mer än 50 % i 
vattenbesparingar.

• 1800-SAM-PRS-dyser (2,1 bar)
• RD1800-SAM-PRS-dyser (2,1 bar)

Högeff ektiva munstycken  

ger en mer jämn distribution av vatten och 
eliminerar övervattning vilket kan resultera 
i en vattenbesparing på 30 % + .  

• Rotary-dysmunstycken
• HE-VAN-munstycken
• U-seriens dysmunstycken

Seal-A-Matic™ (SAM) Check Valve  
enheter  

Hindrar vatten från att rinna ut från 
systemet vid den lägst monterade 
spridaren , vilket eliminerar erosion, 
avrinning och tryckslag.

• 1800-SAM-dyser
• 1800-SAM-PRS-dyser
• RD1800 -Sam-dyser
• RD1800-SAM-PRS-dyser

Dyser för icke drickbart vatten  

exklusivt  för icke drickbart vatten används 
indikering på toppen av huset.

• RD1800-seriens dyser med icke drickbart 
vatten
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Spridare
Tryckreglering i Pop-uppen

Hindra vattenförlust orsakat av ojämnt vat-
tentryck.  varje 0,35 bars minskning i tryck 
minskar vattenanvändningen med 6-8 %. 5004 
prs-seriens spridare har dokumenterat 15-45 % 
vattenbesparingar.

• 5004 Plus-seriens spridare med PRS

Högeff ektiva munstycken  

rain Curtain™+ munstycksteknologi levererar 
tunga vattendroppar i ett jämnt enhetligt  
mönster, som eliminerar översvattning vilket 
resulterar i vattenbesparingar.  

• Alla Rain Birds spridare

Check Valve enheter  

Hindrar vatten från att rinna ut från systemet vid 
den lägst monterade spridaren, vilket eliminerar 
erosion och avrinning.

• Alla Rain Birds spridare

Vandal mostånd  

vandal motståndskraftiga rotorer förhindrar 
vattenförlust beroende på skada och förstörelse.

• 5500/8005-seriens rotorer

Ventiler
tryckreglering för 
ventiler använder 
konstant vattentryck 
för att förhindra 
vattenförlust orsakad av 
dis och dimma 

• PRS-uppringnings 
modul

Pumpstationer
tryckstegring till rätt tryck.  eftersom 
för lågt tryck kan resultera i dålig, 
ojämn spridning av vatten , 
övervattnar användaren ofta hela 
området  för att nå de torra områdena  
tryckstegringspumpar gör att detta 
problem inte inträff ar.

• Singelpumpstationer
• V-2100-pumpstationer med 1- 2 eller 3 

pumpar

Under ytan droppslang
• XFS under ytan droppslang för turf- och 

icke turf-tillämpning

• Copper Shield teknologi skyddar 
emittern från rotintrång.

• SDI kan vara 90 % eff ektiv och 
kan resultera i upp till 70 % 
vattenbesparingar.

Automatik och sensorer
Automatiska styrenheter med vatten
Eff ektiva funktioner

gör att slutanvändaren enkelt kan justera bevattningsperi-
oderna så att de anpassas till olika lanskap och väder-/
säsongsförändringar.

• ESP-LXD- eller ESP-LXME-seriens automatiker
• TBOS-II-automatik

Automatiska avstängningsenheter

automatisk avstängning av automatiken när regn upptäcks, 
resulterar i vattenbesparingar på 30-35 %.

• RSD-regnsensor
• WR2 trådlösa regn- och regn/frysningssensorer

7
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HUR MAN ANVÄNDER RAIN BIRD KATALOGEN

REGISTRERAT VARUMÄRKE
® är ett varumärke som är registrerat av rain bird sprinkler mfg.
deLrintm är ett varumärke registrerat av dupont de nemours
WindoWstm är ett varumärke registrerat av miCrosoFt Corporation 

HUR MAN ANVÄNDER RAIN BIRD KATALOGEN

TABELLER ÖVER EFFEKTDATA Tryck (bar)

Kastradie (cm eller m): kastradien är den samma som radien för det bevattnade området
En del spridare är försedda med en strålinställningsskruv 

som kan användas för att minska kastradien med upp till 25 %.

Vattenförbrukning (m3/h, l/s eller l/h)

Nederbördsmängd (mm/tim)

 n per kvadrat

 s per triangel
Munstycken

bevattnad zon

munstyckesbeteckning

bevattnad zon

munstyckesnummer

munstyckesfärg

Beräkning av nederbördsmängd 
spridare med sektor    

eller fullcirkel  l bevattning  
(här:  halvcirkel).

(triangeln  eller kvadrat s ) 
baseras spridaravståndet på en procentsats av den  

bevattnade diametern: 

50% eller 60% (exempel: 50 %).

Tryck: Trycket hos pop-up spridarna mättes vid ingången på kåpan och för kastspridare vid stativet på munstycket. 
Rain Bird försäkrar att alla effektdata (vattenförbrukning och kastradie beroende på tryck) för de produkter som presenteras i katalogen uppfyller normen ASAE 
Standard S398.1, (American Society of Agricultural Engineers) och är representativa för produkterna som finns på marknaden när denna katalog kommer ut. En 
produkts effekt kan avvika från publicerade värden på grund av normala avvikelser i tillverkningen. Allt annat ska enbart betraktas som rekommendationer från 
Rain Bird.

Rain Bird förbehåller sig rätten att byta bilder i katalogen efter eget gottfinnande. • Alla bilder tillhör  Rain Bird 
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Droppbevattningssida ny information

 • droppbevattningsprodukter 
levererar vatten direkt till växtens 
rötter. Från stora träd till små 
perenner, om du använder ett urval 
av droppspridare med varierande 
genomflöde har du möjlighet att 
förena olika växters vattenbehov.

 • med droppbevattningsprodukter 
sprutar det inte vatten på byggnader, 
gångar och vägar. det blir färre 
egendomsskador, mindre 
jorderosion och slöseri med vatten, 
och risken för processer på grund av 
övervattning minskar.

 • med droppbevattningsprodukter 
kommer vattnet direkt dit där det 
behövs och slösas inte bort på 
öppna ytor mellan växter i glesa 
planteringar. Även avdunstningen av 
vatten minskar.

Tips för att spara vatten

PRODUKTER

ANVÄNDNING
Droppspridare med 
singelspridare

Droppspridare med  
multispridare

Bubbler
spridare Micro

Spridare
avstånd RWS

breda buskar

enstaka buskar

små träd

stora träd

marktäckare

perenner

olika växtplanteringar

växter i krukor

Häckar 

planteringar i sluttningar
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1. Control Zone Kit  
 1a. Low Flow Valve  
 1b. Pressure Regulating Filter  
2. Lock Fitting 16mm Quick Union Coupling   
3. Xeri-Bug Emitter  
4. BF3 T 4-6 mm  

5. Xeriman Tool  
6. TS-025 1/4" Tubing Stake 
7.  1/4" Distribution Tubing 
8.  XF Blank Tubing 
9. Tie-Down Stake 
10. XFD Elbow 

11. Di�user Bug Cap  
12. PC Emitter Di�user Cap  
13. PC Module   
14. PolyFlex Riser Assembly 
15. 1/4" Self-Piercing Barb Connector  

 16.         XPCN Series Nozzle

17. Xeri-Pop  
18. SXB Series SPYK Micro Sprinkler OnSpike  
19. Air Relief Valve Kit   
20. Valve Box 
21. XF Dripline  

 22.          T135SS Tubing Cutter

23. 6 Outlet Manifold  
24. XPCN Series Nozzle Aspater  
25. XFD Tee   
26. 700CF- 22 Tubing End Closured 
27. Lock Type BF-Plug  

 28.          BF1 1/4" Barb Connector

29. BF2 1/4" Barb-Barb Elbow   
30. XS- Series  
31. SXB Series   
32. XS Series-SPYK Micro Sprinkler OnSpike 
33. Jet Spike  

 34.          PFR/RS Riser / Stake Assembly 

DROPPBEVATTNINGSSYSTEM

RIKTAD DROPPBEVATTNING 
rain birds droppbevattningsprodukter är speciellt 
avsedda för droppbevattningssystem. med dropp-
bevattningssystem från rain bird leds vatten fram 
till rötterna eller till området runt dem vilket ger 
följande fördelar:

• Minskad vattenförbrukning.
• Större eff  ektivitet.

(riktad vattning av varje planta)
• Flexibel utformning med enkel konstruktion 

som lätt kanbyggas ut.
• Fräschare växter.
• Mindre besvär (t.ex. ingen övervattning, inget
 läckande vatten).
• Inte så mycket ogräs.
• Lägre kostnader.

ÖVERSIKT DROPPBEVATTNINGSSYSTEM

DROPPBEVATTNINGSLÖSNINGAR
rain birds Xerigation produkter erbjuder heltäck-
ande lösningar för droppbevattning. produktse-
rien består av:

• Droppenheter 
• Dropprör 
• Fördelarkomponenter 
• Verktyg
• Filter och styrenheter

1. set för automatisk styrning
1a. Lågfl ödesventil 
1b. tryckreglerande fi lter 

2.  16 mm o-ringstätad 
unionskoppling

3. Xeri-bug droppmunstycke
4. bF3 t 4-6 mm

5.  Xeriman verktyg
6.  ts-025 1/4” slangfäste
7.  1/4” slang
8.  XF 16 mm tät slang
9.  markfäste
10.  XFF vinkel

11.  insektsskydd
12.  pC insektsskydd
13.  pC-modul
14.  polyFlex ståndarrör
15.  1/4” självpiercande slanganslutning
16.  sQ-serien munstycke

UPPBYGGNAD AV XERIGATION® / 
DROPPBEVATTNINGSSYSTEM FÖR PLANTERINGAR

vattenkälla
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www.rainbird.com/drip
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1. Control Zone Kit
 1a. Low Flow Valve
 1b. Pressure Regulating Filter
2. Easy Fit Female Adapter
3. Easy Fit Coupling
4. Xeriman Tool

5. Xeri-Black Stripe Tubing
6. Xeri-Bug Emitter
7. 1⁄4” Tubing Stake
8. 1⁄4” Distribution Tubing 
9. 1⁄4” Barb Tee
10. Tie-Down Stake

11. Easy Fit Elbow
12. Di�user Bug Cap
13. PC Emitter Di�user Cap
14. PC Module-1032
15. PolyFlex Riser Assembly

 

17. 1⁄4” Self-Piercing Barb  
Connector

18. XPCN Series Nozzle
19. Xeri-Pop
20. Xeri-Bubbler SPYK
21. Air Relief Valve Kit

22. SEB-7X Emitter Valve Box
23. XF Dripline
24. Tubing Cutter
25. Xeri-Bird 8
26. Inline Pressure Regulator
27. 6 Outlet Manifold

28. XPCN Series Nozzle Adapter    
29. Easy Fit Tee
30. Easy Fit Flush Cap

32.  Xeri-Bug Emitter - 1032   
33. XT-700 Distribution Tubing

34. 1⁄4” Barb Connector
35. Multi-Outlet
36.       Landscape Dripline

 Xeri-Bug

31. Purple Landscape Dripline

9

1⁄4” 

16. Xeri-Bug Emitter -       FPT1⁄2” 
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Anatomy of a Xerigation® / Landscape Drip System
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1. Control Zone Kit  
 1a. Low Flow Valve  
 1b. Pressure Regulating Filter  
2. Lock Fitting 16mm Quick Union Coupling   
3. Xeri-Bug Emitter  
4. BF3 T 4-6 mm  

5. Xeriman Tool  
6. TS-025 1/4" Tubing Stake 
7.  1/4" Distribution Tubing 
8.  XF Blank Tubing 
9. Tie-Down Stake 
10. XFD Elbow 

11. Di�user Bug Cap  
12. PC Emitter Di�user Cap  
13. PC Module   
14. PolyFlex Riser Assembly 
15. 1/4" Self-Piercing Barb Connector  

 16.         XPCN Series Nozzle

17. Xeri-Pop  
18. SXB Series SPYK Micro Sprinkler OnSpike  
19. Air Relief Valve Kit   
20. Valve Box 
21. XF Dripline  

 22.          T135SS Tubing Cutter

23. 6 Outlet Manifold  
24. XPCN Series Nozzle Aspater  
25. XFD Tee   
26. 700CF- 22 Tubing End Closured 
27. Lock Type BF-Plug  

 28.          BF1 1/4" Barb Connector

29. BF2 1/4" Barb-Barb Elbow   
30. XS- Series  
31. SXB Series   
32. XS Series-SPYK Micro Sprinkler OnSpike 
33. Jet Spike  

 34.          PFR/RS Riser / Stake Assembly 

DROPPBEVATTNINGSSYSTEM

23.  Fördelare med 6 utgångar
24.  XpCn-serien 

munstycksadapter
25.  XFF t-koppling
26.  700CF- 22 rörändesplugg
27.  bF-plugg
28.  bF1 1/4” rak anslutning

29.  bF2 1/4” vinkel
30.  Xs-serien
31.  sXb-serien
32.  Xs-serien spyk mikrosprinkler på 

markfäste
33.  Jet spike 
34.  pFr/rs ståndare-/

markfästesenhet

17.  Xeri-pop
18.  sXb-serien spyk 

mikrosprinkler på markfäste
19.  set med avluftningsventil
20.  ventilbox
21.  XF droppslang
22.  t135ss slangskärare

11
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XCZ-075 PRF

IXZ-100-LC

48 2,4
228 2,5
684 2,6

1136 3

684 3
1134 3
1818 3,2
2274 3,3
3407 3,8

1136 2,9
2274 3,3
3407 3,8
4542 4,5

DROPPBEVATTNINGSSYSTEM

  dessa inbyggnadssatser innehåller alla de 
komponenter som behövs för 
tryckreglering och fi ltrering av ett 
bevattningssystem och kan drivas 
automatiskt från rain birds automatikskåp 
(230V eller batteristyrd automatik). 

  nu fi nns dessa startpaket med förmonterad 
latching (impuls) solenoid, som kan 
användas med våra 9v batteristyrningar.

BESKRIVNING
• Enkel att installera
 - innehåller en ventil och ett 

tryckregleringsfi lter (RBY- eller 
PRB-fi lter)

 - Få lösa delar, enkel installering, 
reducerat servicebehov.

 - kompakt utförande, fl era 
inbyggnadssatser passar i en 
ventilbox.

• Driftsäkerhet
 - de mest tillförlitliga ventilpaketet 

med beprövad lågfl ödesventil, 
dv- eller pga-ventil och färre 
gängade anslutningar som betyder 
mindre risk för läckage både vid 
installation och för systemets 
livslängd

FAKTA
tryck: 1,4 till 10,3 bar.
genomfl öde: 
3/4” fi lter: 45,4 till1136 l/tim; 0,01 till 0,32 l/s.
1” enheter med dv: 681 till 3407 liter/tim
1” enheter med pga:681 till 4524 liter/tim
Filtrering: 75 mikron.
Reglerat tryck: 2,0 bar (3/4”) eller 2,8 bar (1”).

MODELL
XCZ-075-prF: 3/4” lågfl ödesventil + 3/4” 
tryckreglerande rby fi lter.
XCZ-100-prF: 1” dv ventil + 1” tryckreglerande 
rby fi lter.
iXZ-100-LC: 1” pga-ventil + 1” tryckreglerings 
prb100-fi lter.
iCZ-075-tbos: 3/4” Lågfl ödesventil med  latching 
solenoid + 3/4”  tryckreglerande rby fi lter.
iXZ-100-tbos: 1” dv ventil med latching 
solenoid + 1”  tryckreglerande rby fi lter.
iXZ-100-tbLC: 1”s pga-ventil med latching 
solenoid + 1” tryckreglerings prb100-fi lter.

XCZ-075 PRF, XCZ-100-PRF SERIEN
3/4’’ och 1’’ stryrning och ventiler startpaket.

Automatikpaket med tryckreglerat fi lter ökar eff ektiviteten och sparar vatten; förmonterade för att förhindra läckor.

XCZ-075-prF och iCZ-075-tbos
minsta inloppstryck för 2,0 bars utloppstryck

genomfl öde liter/tim Inloppstryck (bar)

XCZ-100-prF och iXZ-100-tbos
minsta inloppstryck för 2,8 bars utloppstryck

genomfl öde liter/tim Inloppstryck (bar)

iXZ-100-LC och iXZ-100-tbLC
minsta inloppstryck för 2,8 bars utloppstryck

genomfl öde liter/tim Inloppstryck (bar)
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LFV-075-9V

LFV-075

 45,42 0,01 0,19
 227 0,06 0,19
 454 0,13 0,24
 908 0,25 0,26
 1362 0,38 0,30
 1817 0,50 0,36

 

 45,42 0,01 0,19
 227 0,06 0,19
 454 0,13 0,24
 908 0,25 0,26
 1362 0,38 0,30
 1817 0,50 0,36

DROPPBEVATTNINGSSYSTEM

Tryckförluster
 Genomfl öde l/tim  Genomfl öde l/s LFV-075,
   bar

Unika membran som släpper igenom smuts-
partiklar även när genomfl ödet är lågt.

LÅGFLÖDESVENTIL LFV-075
micro-bevattning

  denna ventil har utformats speciellt för 
micro-bevattningssystem ; det är den enda 
ventilen som garanterat fungerar när vattnet 
är smutsigt och genomflödesmängden låg 
(45,4 till 1136 liter/tim).

  LFv-075 är utrustad med alla de egenskaper 
som rain birds pålitliga ventiler har 
plus ett speciellt membran som släpper 
igenom smutspartiklar även när 
genomflödesmängden är låg. detta minskar 
risken för tilltäppning.

  Filtret kan installeras bakom ventilen.

BESKRIVNING
• Enkel att serva

- med manuell, extern avlastning kan smuts 
spolas ut under installationen och när 
systemet startas. 

- kan öppnas manuellt utan att 
balanseringsvattnet strömmar ut.

• Tillförlitlighet
- Unika “double-knife” memebran med 

ett ½” säte för obehindrat flöde vid låga 
genomflödesmängder .

- två filter ger hög pålitlighet.

FAKTA
genomfl öde: 45,42 till 1136 liter/tim.
tryck: 1,0 till 10,3 bar.

ELEKTRISKA FAKTA
magnetspole: 24 vaC 50/60 Hz.
Startström: 0,30 (7,2 VA) vid 60 Hz.
Arbetsström: 0,19 A (4,56 VA).

MÅTT
Höjd: 11,4 cm
Längd: 10,7 cm
bredd: 8,4 cm

MODELL
LFv-075
LFv-075-9v

Ett unikt membran som är skapat så att partiklar kan passera vid extremt låga fl öden, och därmed förebygga ventilläckage.

13
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DROPPBEVATTNINGSSYSTEM

  det tryckreglerande filtret p/r reducerar 
antalet komponenter i en filter- och 
regleringsenhet.  den kompakta 
konstruktionen gör att flera stycken passar i 
en ventilbox.

  installationen är enklare och färre 
komponenter reducerar också risken för 
läckage.

BESKRIVNING
• Kompakt enhet som kombinerar fi ltrering och 

tryckreglering och som skyddar komponenterna 
i ett droppbevattningssystem. 

• P/R RBY fi lterhättan är tätad med en O-ring och 
kan enkelt tas av när fi ltret ska rengöras.

• I filterkåpan finn en filterreglering på 2 bar integrerad.
• Kåpa och hätta är tillverkade i glasfi berförstärkt 

plast och anpassade för tryck på upp till 10,3 bar. 
• Ger ef fektiv f ilter- och regleringsenhet 

tillsammans med alla ventiler.

TRYCKREGLERANDE FILTER P/R

FAKTA
tryck: 1,4 till 10,3 bar.
genomfl öde: 
3/4” fi lter:  114 till 1136 liter/tim.
1”  fi lter:  681 till 3407 liter/tim.
Filtrering: 75 mikron.
Reglerat tryck: 2,0 bar (3/4”) eller 2,8 bar (1”).

Tryckförluster

genomfl öde l/tim prF-075-rby bar prF-100-rby bar
45 0,21 n/a

227 0,28 n/a
681 0,42 0,06

1136 0,69 0,14
1817 n/a 0,26
2271 n/a 0,36
3407 n/a 0,83

MODELL
prF-075-rby: 3/4’’ rby tryckregleringsfi lter 
i-prF-100-rby: 1’’ rby tryckregleringsfi lter rby

TILLBEHÖR
rby-200mX: utbytesfi lter, 75 mikroner.

TRYCKREGLERAT KORGFILTER

MODELLER
iprb100 : 1” tryckreglerat korgfi lter 
QkCHk-120m: 125 mikron fi lter 
QkCHk-200m: 75 mikron fi lter 

   kombinerar fi ltrering och tryckreglering 
i en enhet för skydd av komponenter i 
ett droppbevattningssystem

   det nya tryckreglerade korgfiltret 
minskar antalet komponenter i en 
bevattningsgrupp  som gör det lättare  
att installera

FUNKTIONER
• Enkelt att installera och underhålla
  -  gängad överdel gör det enkelt att 

ta bort och rengöra den rostfria 
stålskärmen.

        - Funktionen ”inget spill” ser till att 
smutsen inte faller ut ur korgen  när 
du tar bort fi ltrer  för rengöring.

        - kombinationen  minskar antalet 
anslutningar vilket  gör 
installationen enklare och sparar tid.

SPECIFIKATIONER
tryck: 1 till 10,3 bar
Flöde: 681 till 4542 l/h
temperatur: Upp till 66 °C
reglerat tryck: 2,8 bar

MÅTT
Längd: 17,5 cm
bredd: 8,8 cm
Höjd: 15,5 cm

14
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1,8

1,4

 0,7 1,4 2,1 2,8 3,5 4,2 4,9 5,6 6,3 7,0

DROPPBEVATTNINGSSYSTEM

ANVÄNDNING
en monterad tryckregleringsenhet garanterar 
ett konstant tryck hos alla installationer med 
micro-bevattning.

BESKRIVNING
• Förinställd tryckregleringsenhet
• Montering under eller över jord

FAKTA
vattenmängd: 0.45 till 5 m3/tim
ingångstryck:
- psi-m20: 1,5 till 7 bar
- psi-m25: 2,0 till 7 bar
Anslutning:  3/4” (20/27) x ¾” (20/27) IG

PSI-M 20, PSI-M 25
tryckregleringsenhet

Ingångs  
tryck

EFFEKTDATA
Utgångstryck

MODELLER
psi-m15: 1,0 bar
psi-m20: 1,4 bar
psi-m25: 1,8 bar
psi-m30: 2,1 bar
psi-m40: 2,8 bar
psi-m50: 3,5 bar

16 MM FÖRDELARRÖR

MODELLER
dbL025: Fördelarrör för droppbevattning, svart, 
25 m rulle.
dbL050: Fördelarrör för droppbevattning, svart, 
50 m rulle.
dbL100: Fördelarrör för droppbevattning, svart, 
100 m rulle.

XFd1600: brun blank slang, 100 m längd.
XFd160050: brun blank slang, 50 m längd.
XFd160025: brun blank slang, 25 m längd.

BRUNT FÖRDELARRÖR

FAKTA
 - extra fl exibel slang för snabb, enkel 

installation.
 - Lättare att linda av slangen, vilket 

gör den mycket lättare att lägga 
utan veck eller öglor.

 - passar XF droppslangskopplingar 
och 17 mm insatskopplingar.

 - Tvåskiktsslang (brunt över svart) ger 
oöverträff ad beständighet mot 
kemikalier, Uv-skador och 
algbildning.

MÅTT
ytterdiameter: 16,1 mm
innerdiameter: 13,6 mm
materialtjocklek: 1,2 mm

• Flexibelt 16 mm rör som används till 
droppbe vattning eller andra 16 mm 
komponenter i droppbevattningssystem. 

• Viktigt: Använd inget smörjmedel (fett, tvål, 
olja o.dyl.).

• Hög UV beständighet.  
• Observera:  Står emot slangbrott och skador 

som orsakas av rutinmässiga 
underhållsarbeten.

SVART FÖRDELARRÖR

FAKTA
 - Uv beständig polyethylen.
 - ett lager.
 - svart färg.
 - max. arbetstryck:  4 bar.
 - betydligt mindre risk för brott.
 - Uva beständig.  kolandel = 2%. 

MÅTT
ytterdiameter: 16 mm
innerdiameter: 13,7 mm
materialtjocklek: 1,15 mm
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1,6 2,3
1,0 104 79
1,7 131 104
2,4 144 121
3,1 150 126
3,8 175 147

2,3
1,0 85
1,7 108
2,4 127
3,1 141
3,8 148

1,6 2,3
1,0 132 100
1,7 162 129
2,4 181 152
3,1 193 162
3,8 201 169

DROPPBEVATTNINGSSYSTEM

XF-SERIEN DROPPSLANG
den mest flexibla, bockningsbeständiga, tryckutjämnande droppslangen. 

  avsedd för bevattning av marktäckare, täta 
planteringar, häckar, träd mm.

  extra flexibel slang för snabb, enkel 
installation.

  patentsökt munstyckskonstruktion ger ökad 
tillförlitlighet.

  Längre än konkurrenternas läggningslängder 
och med färre komponenter.

FUNKTIONER
•Enkel att installera
 - Unikt material ger väsentligt större 

flexibilitet och bockningsbe-
  ständighet, möjliggör snävare 

svängar med färre böjar och färre 
hållare för att fästa slangen, vilket 
gör installationen enklare och 
snabbare.

 - Lättare att linda av slangen, vilket 
gör den mycket lättare att lägga 
utan veck eller öglor.

 - alternativa avstånd och 
slanglängder möjliggör flexibel 
utformning för en mängd 
användningsområden.

 - passar XF droppslangskopplingar 
och 17 mm insatskopplingar.

  - vi rekommenderar er att använda 
en 1/2" vacuumbrytare (modell 
ARV) för att förhindra igentäppning 
av droppslangen vid svåra 
topografiska förhållanden och när 
droppslangen grävs ner under 
markytan.

• Hållbar
 - 1,2 mm. bästa mekaniska, kross- och 

brottbeständighet.
 - Tvåskiktsslang (brunt över svart) ger 

oöverträffad beständighet mot 
kemikalier, Uv-skador och 
algbildning.

•Tillförlitlig
 - den tryckutjämnande 

munstyckskonstruktionen ger ett 
jämnt flöde över hela 
läggningslängden, vilket 
säkerställer högre enhetlighet 
oberoende av lutning.

 - XF-spridaren är självspolande. den 
har ett flytande membran som 
kontinuerligt spolar sig själv 
oberoende av tidpunkt under 
bevattningscykeln.

SPECIFIKATIONER
tryck: 0,59 till 4,14 bar.
Flödesvolymer: 1,6 till 2,3 l/tim.
temperatur: vatten: upp till 38º C .
omgivningstemperatur: upp till 52º C.
erforderlig filterstorlek: 125 mikron.

MÅTT
Utvändig diameter: 16,1 mm.
invändig diameter: 13,6 mm.
materialtjocklek: 1,2 mm.
avstånd: 33, 40 och 50 cm.

MODELLER
XFd1633100: 33 cm avstånd, 100 m rulle och 1,6 l/h
XFd1650100: 50 cm avstånd, 100 m rulle och 1,6 l/h 
XFd2333200: 33 cm avstånd, 200 m rulle och 2,3 l/h
XFd2333100: 33 cm avstånd, 100 m rulle och 2,3 l/h
XFd2340100: 40 cm avstånd, 100 m rulle och 2,3 l/h
XFd2350100: 50 cm avstånd, 100 m rulle och 2,3 l/h
XFd233350: 33 cm avstånd, 50 m rulle och 2,3 l/h
XFd233325: 33 cm avstånd, 25 m rulle och 2,3 l/h

TILLBEHÖR
XF Droppslang insatskoppling (sida 18).

Maximal läggningslängd (meter)

Ingångstryck
bar

Maximal läggningslängd (meter)
40 cm avstånd

Nominellt flöde (l/tim)

Maximal läggningslängd (meter)

Ingångstryck
bar

Maximal läggningslängd (meter)
50 cm avstånd

Nominellt flöde (l/tim)

Maximal läggningslängd (meter)

Ingångstryck
bar

Maximal läggningslängd (meter)
33 cm avstånd

Nominellt flöde (l/tim)
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DROPPBEVATTNINGSSYSTEM

XFS UNDER-YTA DRIPLINE
XFs under yta droppslang  med Copper shied™ teknologi.  

  rain bird® XFs under yta droppslang  med 
Copper shield™ teknologi är den senaste 
uppfinningen  i rain bird dropp-familjen. 
rain birds patentsökta Copper shield 
teknologi skyddar emittern  från  rotintrång, 
och där igenom skapar ett långvarigt 
droppbevattningssystem med litet underhåll 
under grästorv eller busk- och marktäckande 
områden.

  XFs under ytan droppslang  med Copper 
shield ™  är den mest flexibla droppslangen 
i branschen  som gör den till den enklaste 
under ytan droppslangen att designa och 
installera.

  den tillåter rain birds låstypskopplingar, XFF 
droppslangs  hullingförsedda kopplingar 
och andra 17 mm hullingförsedda 
kopplingar.

FUNKTIONER
• Enkel att installera  
 - Unikt material erbjuder betydligt 

större fl exibilitet och 
veckningsmotstånd, genom att 
tillåta snävare svängar med färre 
kopplingar som gör installationen 
enklare och snabbare.

 - Längre droppslangs längder 
förenklar design och minskar 
installationstiden.

 - enklare att linda upp slangen gör 
att det är mycket enklare att  lägga 
ut utan veck  och öglor.

 - val av avstånd ger designfl exibilitet 
för en mängd olika tillämpningar.

• Tillförlitlig
 - XF under ytan emitters skyddas från 

rotintrång av rain birds patentsökta 
Copper shield™ teknologi.

  vilket ger som resultat  ett system 
som inte kräver underhåll eller 
kemikalier för att förhindra 
rotintrång.

 - sandtoleranta emittrar. klarar av 
igensättning genom att använda 
extra bred fl ödesbana kombinerat 
med en självspolande åtgärd (ett 
fl ytande membran som

   kontinuerligt kommer att självspola 
när som helst under 
bevattningscykeln).

 - trycket som kompenserar emitterns 
utformning ger ett jämnt fl öde över 
hela droppslangs längden och 
säkerställer bättre jämnhet 
(oberoende av sluttningar eller 
position av emittern i slangen).

• Tåliga
 - 1,2 mm väggtjocklek. det bästa 

mekaniska motståndet mot tryck 
och brott.

 - Dubbla lager slangar (brun över 
svart) ger oöverträff ad 
motståndskraft mot kemikalier, 
Uv-skador och algtillväxt.

SPECIFIKATIONER
tryck: 0,59 till 4,14 bar
Flödeshastighet: 2,3 l/h 
temperatur: vatten: Upp till 38 ºC
                           omgivning: Upp till 58 ºC
krävd fi ltrering: 125 mikrometer

MÅTT
ytterdiameter: 16,1 mm
innerdiameter: 13,6 mm
väggtjocklek: 1,2 mm
avstånd: 33 och 50 cm.

MODELLER
XFs2333100: 33 cm avstånd mellan emittrarna och 
100 m rullar.
XFs2350100: 50 cm avstånd mellan emittrarna  
och 100 m rullar.
XFsv2333100: 33 cm avstånd mellan emittrarna  
och 100 m rullar. Lila färg.

Maximal droppslangs längd (meter)
Ingåendetryck 

Bar
33 cm avstånd

Maximal droppslangs  längd (meter)
Ingåendetryck  

Bar
50 cm avstånd

1,0 79
1,7 104
2,4 121
3,1 126
3,8 147

1,0 100
1,7 129
2,4 152
3,1 162
3,8 169
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DROPPBEVATTNINGSSYSTEM

RÖRKLÄMMA
för 13/16 mm pe- rör.

MODELL
rörklämma för 13/16mm pe-rör.

ANVÄNDNING
dessa rörklämmor passar till 13-16 mm rör.

XFF-SERIEN
XFF droppslangs kopplingar
 

   bruna acetal kopplingar kompatibla 
med XF- och XFs-seriens droppslang 
och de flesta polyetylen slangarna med 
17 mm ytterdiameter.

   Utformad att säkerställa tillförlitligheten 
i slangkopplingen även under hårda 
arbetsvillkor.

   på samma sätt som med XF droppslangen, 
smälter den bruna färgen in i  landskapet.

 

FUNKTIONER
 - enkel att installera.
 - komplett ledning med 17 mm 

kopplingar  för att göra XF 
droppslangs-installationen 
snabbare och enklare.

 - Unik hullingutformning i 
kombination med insatsverktyget 
minskar monteringen med 50 %.

 - enklare att infoga än andra 17 mm 
acetal kopplingar även utan 
insatsverktyget.

 - gjord av kraftig, veckbeständig och 
Uv-beständig plast för att säkerställa 
hållbarheten

 - två höga hullingar som fäster 
slangen för den säkraste 
monteringen utan klämmor

SPECIFIKATIONER
driftstryck: 0 till 3,5 bar  

MODELLER
XFF CoUp: taggad anslutning  för XF 
droppslang och 17 mm slangar.
XFF vinkeL: taggad vinkel  för XF droppslang 
och 17 mm slangar
XFF t: taggad t-koppling för XF droppslang och
17 mm slangar

FitinstooL

XFF ma 050: taggad utv adapter 
17 mm x ½” för XF droppslang och 17 mm 
slangar
XFF ma 075: taggad utv adapter 
17 mm x ¾” för XF Droppslang och 17 mm 
slangar
XFF tma 050: taggade utv t adapter 
17 mm x ½” x 17 mm för XF droppslang och 17 
mm slangar
koppLingsverktyg: insatsverktyg för rain bird 
XFF hullingkopplingar.

XFF ma 050

XFF ma 075XFF eLboWXFF CoUp

XFF tma 050 XFF tee

DROPP SYSTEM DRIFT INDIKATOR KIT
pop Up visuell indikator

  kan användas som en indikator och visar 
användaren att XF droppslangs-zonen kör 
vid minst 1,38 bar.

  För nollflöde skruva åt huvudet hela vägen 
ned.  du kan också välja att låta lite vatten  
flöda som en ytterligare indikator (se till att 
det räknas som flöde i systemdesignen).

FUNKTIONER  
 - Xeri-pop Xp™-600X. pop up reser 

sig 15 cm för att klart synas 
 - van-seriens munstycke har 

justerats för nollflöde
 - anslutningskopplingar har 

förinstallerats
 - 40 cm 4-6 mm fördelningsslangar

MODELL
operind
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BF-22BF-32

BF-12

BF-plugBF-82-50 BF-62-75 BF-82-75BF-62-50BF-62-50 BF-plugBF-62-75

BF-22BF-32

BF-12

BF-62-75BF-62-75

BF-92

BF-Valve - Lock

BF-12BF-12

DROPPBEVATTNINGSSYSTEM

XBER-12
½’’ vakuumbrytare för droppbevattning, filter och gödseltankar

  konstruktion som förhindrar igensättning 
av droppenheter pga. insugning av smuts 
under vakuumförhållanden

  Förhindrar infiltration av giftiga ämnen i 
droppsystemet

  enkel hantering och enkelt underhåll

BESKRIVNING
• Tillförlitlighet

- stor luftgenomströmning
- Hög beständighet mot kemikalier (alla delar 

är tillverkade av plast)
- tätar även om packningarna är skadade eller 

saknas

SPECIFIKATIONER
storlek: ½’’
Ändanslutning:utv. gänga, bsp
installeras i vertikalt läge
tryck: 0,1 till 10 bar
temperaturområde: vatten upp till 60 °C 
material: plast, med buna-n-packning

16A-FDV
automatisk tömningsventil.
(se sidan 83)

BF-12, BF-22, BF-32 
Lock type anslutningskopplingar för 13/16mm pe-rör.  

ANVÄNDNING
För sammankoppling av 13/16 mm pe-rör. 

BESKRIVNING
• Säker anslutning av rör med 16 mm ytter dia-

meter. 
• Används med Dripline eller med andra rör. 
• Enkel att använda.

FAKTA
material:  polyethylen. 
Finns i åtta utföranden: raka kopplingsstycken, 
vinklar, t-kopplingar. 

MODELLER
bF-12 lock: rak koppling 
bF-22 lock: vinkelkoppling
bF-32 lock: t-koppling
bF-82-50 lock: 16 mm rak koppling x  ½’’ yttergänga
bF-62-50 lock: 16 mm rak koppling x  ½’’ innergänga
BF-82-75 lock: 16 mm rak koppling x  ¾’’ yttergänga
BF-62-75 lock: 16 mm rak koppling x  ¾’’ innergänga
bF-plugg lock: ändplugg för 16 mm rör
bF-92 bF-manuell ventil med 3/4" utv.gänga och 
kompressionskoppling

MÅTT
Höjd: 43 mm 
Längd: 25 mm 

MODELL
½’’ Xber-12
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DROPPBEVATTNINGSSYSTEM

ANVÄNDNING
används till ändförslutning av 13/16 mm pe-rör.

BESKRIVNING
• Enkel att montera i änden på ett 13/16 mm 

pe-rör.  
• Enkel att plocka bort.

MODELL
C-12: 13/16 mm rörhållare.

FAKTA
tryck: 0 till 3,5 bar

MODELL
700-CF-22  Ändförslutning 13-16 mm.

C-12
13/16 mm rörhållare.

700-CF-22
Ändförslutning för 13/16 mm pe-rör.

ANVÄNDNING
används för fastsättning av 13/16 mm pe-röret. 

MODELL
ema-gpX  blindstopp.

XM-TOOL
installationsverktyg

ANVÄNDNING
används för att sätta i komponenter till rain bird 
droppbevattning i 16 mm pe-rör, droppspridare, 
självgenomträngande anslutningskopplingar, 
blindstoppar. används även till att ta bort dessa 
komponenter.

EMA-GPX
blindstopp

ANVÄNDNING
För igenstängning av oönskade, eller oavsiktligt 
stansade, öppningar i 13/16 mm pe-rör.

MODELLER
Xm-tooL: installationsverktyg

T135SS  
avbitare för 13/16 mm pe-rör och anslutningsledningar.

FAKTA
Längd: 21, 5 cm

MODELLER
t135ss:  avbitare för droppledningsrör 13/16 mm.

ANVÄNDNING
Utformad för enkel avkapning av alla pe-rör och 
anslutningsslangar i droppbevattningssystemet 
och efterlämnar rena snittytor. 
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PC-12 45,42 150

PC-18 68,13 150

PC-24 90,84 150

DROPPBEVATTNINGSSYSTEM

FAKTA
genomflöde: 3,79 l/tim.
tryck: 1,0 till 3,5 bar
Filtrering: 100 mikron.

MODELL
Xb-10-6: tryckutjäm-
nande spridare med sex 
utsläpp.

Ingångs 
tryck 
(bar)

FAKTA
• Genomflödesmängd: 45,42 till 90,84 l/tim.
• Tryck: 0,7 till 3,5 bar.
• Nödvändig filtrering: 150 mikron.

SERIER
• PC-12: (mörkbrun) 45,42 l/tim.
• PC-18: (vit) 68,13 l/tim.
• PC-24: (orange) 90,84 l/tim.

MUNSTYCKESVAL
pC diffuser cap. en hätta som säkert trycks på 
munstycket och skapar en droppeffekt. Förhindrar 
utspolningar

ANVÄNDNING
punktformade spridare med medelkraftigt flöde 
för bevattning av större buskar och träd, och för 
exakt reglering av vattenflödet till Xeri-bubbler 
och Xeri-spraymunstycke.

BESKRIVNING
• Den tryckutjämnande utformningen ger ett 

jämnt fördelat flöde som sträcker sig över en väl 
tilltagen tryckradie (0,7 till 3,5 bar).

• Självgenomträngande spridare för snabb 
montering i en 1⁄2”eller 3⁄4” rör.

• Spridarens in- och utgång sitter säkert i 1⁄4” 
anslutningsslangen (XQ-100, XQ-1000).

• Robust utförande – den slitstarka plastkon-
struktionen är Uv-beständig.

• Tillverkad i material av hög kvalitet som tål 
kemikalier.

• Utgång med färgmarkering anger flödes-
mängden.

SERIE PC-12, PC-18, PC-24 
tryckutjämnande spridare.

XB-10-6
spridare Xeri-bubtm  med flera utsläpp.

ANVÄNDNING
dessa tryckutjämnande spridare sörjer för vat-
tenbesparande, jämn bevattning av blommor, 
buskar och träd.

BESKRIVNING
• Tryckutjämnande spridare för jämnt flöde inom 

en tryckradie på 1,0 till 3,5 bar.
• Spridare med sex utsläpp och ett är öppet. Man 

behöver bara kapa av spetsen för att öppna de 
andra utsläppen.

• Självlåsande anslutning av 1/4” anslutningsslang 
(XQ-100, XQ-1000).

• Självrengörande, reducerar tilltäppning. 
• Hållbar, UV tålig plast. 
• Taggigt ingångsfäste, enkel att sticka in i anslut-

ningsslangen med hjälp av en stans. 

Nödvändig 
filtrering

Genomflöde (l/tim)
Ingångstyp/Utgångsfärg MikronSerie

TRYCKUTJÄMNANDE SPRIDARE

EFFEKTDATA

Stickanslutning/mörkbrun

Stickanslutning/vit

Stickanslutning/orange

EFFEKTDATA 
Vattenflöde (l/tim)

 - självspolande funktion minimerar    
 igensättning

 - elastom-membranet står emot   
 agrokemikaler.

 - säker plastkonstruktion som är Uv   
 beständig 

FAKTA
tryck: 1 till 3,5 bar.
genomflöde: 1.33 l/tim till 7.20 l/tim.

MODELLER
XB-05PC (blå): tryckutjämnande självlåsande
spridare för 1,9 l/tim.
XB-10PC (svart): tryckutjämnande självlåsande
spridare för 3,8 l/tim.
XB-20PC (röd): tryckutjämnande självlåsande
spridare för 7,6 l/tim.

RAIN BIRD SERIE XB-05PC, XB-10PC, XB-20PC
tryckutjämnande självlåsande spridare.

  Färgkodad gör det lätt se vilken flödesmängd.

  den tryckutjämnande egenskapen gör att 
spridaren passar utmärkt till bevattning av 
växter i sluttningar.

  denna tryckutjämnande spridare gör det 
möjligt att få en jämnbevattning i kuperad 
terräng.

BESKRIVNING
• Spridare i serien XB PC släpper fram exakta 

vattenmängder till växternas rötter. dessa 
spridare är perfekta för bevattning av häckar, 
träd, buskar och växter i krukor.

• En 4/6 mm slang kan anslutas till 
utgångskopplingen (XQ-100, XQ-1000)

• Utförandet gör  installation  och underhåll 
enkelt.
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DROPPBEVATTNINGSSYSTEM

SXB-180, SXB-360 
gängad och taggig micro-sprinkler med distinkta vattenstrålar och inställbar vattenmängd.

ANVÄNDNING
micro-spridare/sprinkler, finns i 180° och 360° 
utförande. vattenmängd och bevattningsradie 
kan ställas in genom att vrida på hylsan. passar 
perfekt till bevattning av buskar, träd, 
blomrabatter och växter i krukor.

BESKRIVNING
• Distinkta strålar.
• Rengöring genom bortskruvning av hylsan.
• Anslutningar som passar till rör/markfäste (PFR/

RS):
 sXb-180, sXb-360 .

FAKTA
tryck: 1 till 2 bar.
genomflöde: 0 till 49 l/tim.
bevattningsradie:
sXb-180: inställbar från 0 till 49 cm
sXb-360: inställbar från 0 till 46 cm

MODELLER
sXb-180: 180° micro spridare/sprinkler
fem distinkta vattenstrålar (gängad).
sXb-360: 360° micro spridare/sprinkler
åtta distinkta vattenstrålar (gängad).

EFFEKTDATA
 SXB-180 SXB-360
 bar cm l/tim cm l/tim
 1,0 0-37 0-33 0-19 0-33
 1,5 0-50 0-41 0-32 0-41
 2,0 0-63 0-49 0-46 0-49

PCT-SERIENS TRYCKKOMPENSERADE GÄNGADE LÅGFLÖDESBUBBLARE
Lågflödet blev bara starkare

 
  ett medel-flöde är mer flexibelt för 

kommersiella anläggningar

  Färgkodad för att identifiera flödesmängd

  bubblare är idealiska för en mängd olika 
tillämpningar, inklusive buskplanteringar, 
träd, vid stora dammar, sommarblommor 
och blomsterrabatter.

FUNKTIONER
• Tåliga – utformade för en rubust miljö. 

Uv-beständig tålig plastkonstruktion med ½” 
gängor.

• Flexibla – tryckkompenserad utforming ger 
jämnt flöde genom ett brett tryckintervall (1,03-
3,45 bar). 

• Enkelt att identifiera – färgkodade huvuden gör 
identifieringen av flödesmängden enkel. 
Ljusbrun = 18,93 l/h, Lila = 26,50 l/h och grön = 
37,85 l/h 

SPECIFIKATIONER
Flödesmängd: 18,93 till 37,85 l/h (5 till 10 gph)
Tryck: 1,03 till 3,45 bar (15 till 50 psi)
Krävd filtrering: 100 nät (150 mikrometer)

inlopp: ½” Fpt-gängor är speciellt utformade för 
att användas med:
•   ½” PVC-pop-up
•   Rain Bird 1800-seriens dyshus med koppling
•   Xeri-Pop-dyshuvud med koppling
•   UNI-Spray eller shrubadapter

MODELLER
pCt-05: Ljusbrun, 18,93 l/h 
pCt-07 : Lila, 26,50 l/h 
pCt-10: grön, 37,85 l/h 
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1,0 0-19 0-33 0-1,4 0-64

1,5 0-32 0-41 0-1,8 0-78

2,0 0-46 0-49 0-2,0 0-90

DROPPBEVATTNINGSSYSTEM

ANVÄNDNING
denna mikro-sprinkler med fullradiebevattning 
är färdig för användning när den levereras. passar 
perfekt till blomrabatter, maktäckare och växter 
krukor, etc.

BESKRIVNING
• Micro-sprinkler monterad på 12,5 cm långt 

markfäste.
• 360° bevattningsradie.

ANVÄNDNING
med sin jämnt fördelade bevattning sörjer dessa 
mikro-sprinkler för mycket bra spridning av vatt-
net.  vattenmängd/bevattningsradie kan ställas in 
genom att man vrider på kulventilen.  perfekt för 
bevattning av marktäckare och blomrabatter.

BESKRIVNING
• Jämn bevattningsradie sörjer för mycket bra 

fördelning av vattnet.
• Placeras enkelt på fäströr med markfäste (PFR/RS):

FAKTA
tryck: 0,5 till 2,5 bar
genomfl öde: 0 till 130 l/tim
bevattningsradie:
Xs-90:   inställbar från 0 till 3,3 m
Xs-180: inställbar från 0 till 3,4 m
Xs-360: inställbar från 0 till 4,1 m

XS-90 , XS-180, XS-360
micro-sprinkler med justerbart flöde.

MODELLER
Xs-90:   inställbart vattenfl öde/zon 90°
Xs-180: inställbart vattenfl öde/zon 180°
Xs-360: inställbart vattenfl öde/zon 360°

EFFEKTDATA

MODELL
Xs-360ts-spyk micro-sprinkler på markfäste,
med inställbart vattenfl  öde. 

JET SPIKE 310-90, 310-180, 310-360
micro-sprinkler med inställbart vattenflöde på markfäste.

MODELLER
Jet spike 310-90: 90° micro-sprinkler på mark-
fäste.
Jet spike 310-180: 180° micro-sprinkler på mark-
fäste.
Jet spike 310-360: 360° micro-sprinkler på mark-
fäste med 18 strålar.

ANVÄNDNING
dessa inställbara micro-sprinkler levereras klara för 
användning. de passar perfekt till blomrabatter, 
maktäckare och växter i krukor. 

BESKRIVNING
• Micro-sprinkler på 31 cm långt markfäste.
• 20 cm förlängning
• Totalhöjd markfäste med förlängning: 51 cm 
• Micro-sprinkler i acetal, markfäste av polyethylen 

och rör av Hdpe.
• Förmonterad 4/6 mm anslutningsledning i fl exibel 

PVC (längd 50 cm).

FAKTA
tryck: 0,5 till 2,5 bar.
Genomfl öde: 0 till 130 l/tim.
bevattningsradie: inställbar från 0 till 4,2 m.

EFFEKTDATA

XS-360TS-SPYK
micro-sprinkler med inställbart vattenflöde på markfäste.

• Levereras med anslutningskoppling för 
montering på 1/4” (4/6 mm) ledning i 
13/16 mm pe-rör.

• Mycket jämn fördelning av vattnet.

FAKTA
tryck: 1 till 2,0 bar;
genomfl öde: 0 till 90 l/tim.
bevattningsradie: inställbar från 0 till 
2,0 m.

 XS-90 XS-180 XS-360
 bar m l/tim m l/tim m l/tim
 0,5 0-1,5 0-53 0-1,9 0-53 0-2,5 0-53
 1,0 0-2,4 0-78 0-2,4 0-78 0-3,4 0-78
 1,5 0-2,9 0-98 0-3,0 0-98 0-4,1 0-98
 2,0 0-3,1 0-115 0-3,2 0-115 0-4,1 0-115
 2,5 0-3,3 0-130 0-3,4 0-130 0-3,6 0-130

  90° 180° 360° 
 bar m l/tim m l/tim m l/tim 
 0,5 0 – 1,7 0 –58 0 – 1,9 0 –58 0 – 2,5 0 –58 
 1,0 0 – 2,5 0 – 82 0 – 2,3 0 – 82 0 – 3,4 0 – 82 
 1,5 0 – 2,9 0 – 101 0 – 2,7 0 – 101 0 – 3,9 0 – 101 
 2,0 0 – 3,2 0 – 117 0 – 3,0 0 – 117 0 – 4,1 0 – 117
 2,5 0 – 3,5 0 – 130 0 – 3,3 0 - 130 0 – 4,2 0 – 130 

eFFektdata

bar cm l/tim m l/tim
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PFR/RS
kombination fäströr/markfäste.

MODELLER
PFR/RS markfäste,  ¼” (4/6 mm) fäströr för 
micro-bevattning: längd 30 cm.

FAKTA
tryck: 0 till 3,5 bar

MODELL
spb-025: anslutningskoppling för anslutning av  
en ¼  ” (10/32) anslutningsledning på ett 13/16 
mm pe-rör.

ANVÄNDNING
inställbar kombination av fäströr/markfäste av 
pe; för montering av micro-spridare eller micro-
sprinkler i blomrabatter. perfekt i trädgårdar/
rabatter där fäströrets längd måste anpassas till 
växter med varierande höjd .

BESKRIVNING
• Kombinationen består av ett markfäste med ett 

inställbart fäströr. den ansluts till ett 13/16 mm 
pe-rör med anslutningsledningen.  detta gör det 
möjligt att vattna perenner eller buskar som inte 
befi nner sig direkt intill huvudledningen. 

• Enkel att installera. Perfekt när man vill anpassa 
bevattningen till växande plantor under sommar-
månaderna.

FÄSTRÖR/MARKFÄSTE
Ultra markfäste 

ANVÄNDNING
kombinationen fäströr/markfäste används till att 
montera mikro-spridare och mikro-sprinkler för 
bevattning av rabatter.

BESKRIVNING
• Kombinationen består av ett fäströr (PFR-12) 

som är monterat på ett markfäste (RS-025).
• Markfästet är förbundet med 13/16 mm PE-röret 

via en ¼” (4/6 mm) anslutningsledning, utrustad 
med en anslutningskoppling från serie  spb-025.

• Enkel att installera vilket gör att kombinationen 
sparar tid och pengar.

ANVÄNDNING
denna anslutningskoppling kan sättas in i ett 13/16 
mm pe-rör med hjälp av Xm-tooL verktyget. .

BESKRIVNING
• Den grå färgen innebär att det saknas en föreskriven 

maximal genomfl ödesmängd och förväxlingar 
med spridaren Xb pC undviks.

MODELLER
• Ultra markfäste 310 mm:  maximal total höjd: 

520 mm (markfäste 310 mm  + fäströr 
210 mm).

SPB-025
självgenomträngande anslutningskoppling.
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MODELL
TS-025: ledningshållare, ¼” (4/6 mm).

ANVÄNDNING
detta droppmunstycke för 4/6 mm ledningar 
fördelar vattnet likvärdigt och utan markerosioner.  
konstruktionen förhindrar tilltäppning i 4/6 mm 
droppröret på grund av smuts eller insekter.

BESKRIVNING
• Passar till 4/6 mm anslutningsledningar 
 (XQ-100, XQ-1000).
• Den speciella konstruktionen gör att vattnet leds 

dit man vill ha det.

FAKTA
tryck: 0 till 1,7 bar.

MODELL
dbC-025 droppmunstycke för 4/6 mm anslut-
ningsledning.

MODELLER
BF-1: rak anslutningskoppling,1/4” (4/6 mm)
BF-2: vinkelkoppling 1/4” (4/6 mm). 
BF-3: T-koppling 1/4” (4/6 mm).

MODELLER
XQ-100: 6,00 mm anslutningsledning; 
rulle med 30 m.
XQ-1000: 6,00 mm anslutningsledning; 
rulle med 300 m.
Spann med 4-6mm anslutningsledning.(Rulle 
med 300m)

ANVÄNDNING
För fördelning av spridare över den yta som ska 
vattnas.

BESKRIVNING
• Material:  PVC.

FAKTA
ytterdiameter: 5,7 mm.
innerdiameter: 4 mm

XQ-100 / XQ-1000
4/5,7 mm anslutningsledning

ANVÄNDNING
Används för att ansluta 1/4” (4/6 mm) led-
ningar.

BESKRIVNING
• Robust plastkonstruktion.
• Tryck: 0 till 3,5 bar.

BF-1, BF-2, BF-3
1/4” (4/6 mm) anslutningskopplingar

ANVÄNDNING
används för att hålla anslutningsledningen 
(DT- 025-50) på plats vid växtens rötter. 

BESKRIVNING
• Tillverkad i UV tålig plast.
• Höjd: 10 cm.

TS-025
ledningshållare

DBC-025
droppmunstycke
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MÅTT
bredd: 5,7 cm

MODELLER
XC-1800: Förslutningshättor för pop-up spridare 
1800™.

Ombyggnadssats för pop-up spridare 1800™ 

ANVÄNDNING
För enkel ombyggnad i ett droppbevattningssys-
tem tillsammans med tryckreglering.

BESKRIVNING
• Utrustad med 2 bar tryckreglering och lättåt-

komligt 75-mikron fi lter.
• Intern del kan enkelt sättas in i kåpan till ett 1804, 

1806 eller 1812 pop-up spridare för att göra om 
ett existerande system till ett dropp bevattnings-
system. 

• Om genomfl ödet är lägre än 
 0,75 m3/tim efter ombyggnaden så ersätt elektro-

magnetventilen med en fi ltrerings- och styrenhet  
(XCZ-075).

ANVÄNDNING
Fördelare med ½” anslutningsgänga (invändig) för 
montering på ½” fäströr. med sex kopplingar för  
anslutningsledningar på ¼”.

BESKRIVNING
• Varje anslutningsöppning är stängd med en håll-

bar plasthätta.
• Plasthättorna är enkla att ta av och det fi nns möj-

li ghet att ansluta upp till sex olika microbevatt-
nings komponenter.

• Används med spridare, sprinkler och bubbler.

FAKTA
tryck: 1,0 till 3,5 bar.

MODELL
emt-6X: anslutningsfördelare med sex utsläpp.

FAKTA
genomfl öde: 0,11 till 0,91 m3⁄t.
ingångstryck: 1,0 till 4,8 bar.

MÅTT
ingång ½ innergänga
Utgång ½ yttergänga
Höjd: 17,8 cm
bredd: 5,1 cm

MODELLER
1800 retro: ombyggnadssats för pop-up spridare 
1800™.

1800™ Xeri-Caps™
Förslutningshättor för pop-up spridare.

ANVÄNDNING
används för ombyggnad av ett system med pop-up 
spridare till droppbevattningssystem. när hättan 
sätts på stängs de spridare som inte behövs.
 

FAKTA
tryck: 0 till 4,8 bar.

EMT-6X
anslutningsfördelare med sex utsläpp.

 Skapad speciellt för områden med vattenrestriktioner. Vårt dys till dropp- retrofi tpaket ger dig möjlighet att använda befi ntliga 1800- hus som anslutnings-
punkter för droppbevattning.  
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¼” klickfäste
 för anslutningsledning

¼” klickfäste
anslutningsingång

Växter

12˝Xeri-Pop in planting bed

självlåsande 
anslutningskoppling 

SPB-025 för ¼ ”   
     anslutningsledning

markkant 

16 mm pe-rör

klickfäste

Xeri-pop  Xp-400X

anslutningsledning XQ-100

självlåsande koppling ¼’’ 

skyddsmanschett

XERI-POPTM

mikro-pop Up spridare

FAKTA
• Tryck: 1,4 till 3,4 bar
Filtrering: beror på vilket munstycke som 
används till Xeri-pop.

MODELLER
• XP-400X: 4" pop-up höjd
• XP-600X: 6" pop-up höjd

MUNSTYCKESVAL
• Xeri PC munstycken 
• MPR munstycke serie 5 (alla konfi gurationer)
• MPR munstycke serie 8 (8H och 8Q).

  de robusta Xeri-pop™ micro pop-up 
spridarna är lämpliga att bygga in i ett 
micro-bevattningssystem.  de passar 
utmärkt när flexibilitet och enkel 
installering efterfrågas.

  Xeri-pop munstycken kan installeras nästan 
överallt och fungerar utmärkt till små, 
specialutformade rabatter.

  perfekt när det finns risk för förstörelse.

BESKRIVNING
• Lätta att serva

- ¼ ” anslutnigsledningen till Xeri-pop
 munstycket kan utan problem anslutas
 till ett ½” eller ¾” polyethylenrör eller till
 fördelare med många utsläpp (EMT-6XERI).
 anslutningen till polyethylenrör görs med
 de självlåsande kopplingarna spb-025.
- den flexibla ¼” anslutningsledningen gör
 att Xeri-pop kan installeras och flyttas allt
 efter växternas förutsättningar.
- Xeri-pop kan arbeta med ett bastryck på
 1,4 till 3,4 bar , när vatten tillförs över ¼”
 anslutningsledningen (XQ-100, XQ-1000).
- anslutningsledningen kopplas enkelt till
 utsidan på Xeri-pop kåpan med klickfästen.

• Förlag på design
- Xeri-pop munstycken fungerar tillsammans
 med rain birds 5 och 8 mpr munstycken

(0,8 m och 1,2 m).
- kan levereras i 4” och 6” pop-up höjder.

• Tillförlitliga
- externa delar är Uv beständiga.

27



www.rainbird.euwww.rainbird.eu

Q

1,4 0,8 24 42
2,1 0,8 28 48
2,8 0,9 28 34
3,4 0,9 28 34

H

1,4 0,8 39 33
2,1 0,8 46 40
2,8 0,9 52 31
3,4 0,9 52 31

F

1,4 0,8 76 33
2,1 0,8 92 39
2,8 0,9 103 31
3,4 0,9 103 31

Q

1,4 1,2 24 16

2,1 1,2 28 19

2,8 1,4 28 15

3,4 1,4 28 15

H

1,4 1,2 39 13

2,1 1,2 46 16

2,8 1,4 52 14

3,4 1,4 52 14

F

1,4 1,2 76 13

2,1 1,2 92 15

2,8 1,4 103 14

3,4 1,4 103 14

DROPPBEVATTNINGSSYSTEM

Munstycken med fi lter

MUNSTYCKEN SERIE SQ 
tryckutjämnande munstycken sQ

  den mest exakta och mest eff ektiva 
bevattningslösningen för små ytor med tät 
växtlighet.

  tryckutjämning och det kvadratiska 
bevattningsmönstret ger bättre eff ekt och 
kontroll samt reducerar övervattning och 
skador. 

  den exakta vattenmängden gör att färre 
munstycken behövs vilket ger lägre 
kostnader och det går inte heller åt så 
mycket tid till installeringsarbetet.

  Förenklad utformning, enkel installering, 
många olika användningsmöjligheter (ett 
munstycke har en kastradie på 0,8 m eller 
1,2 m). Passar i många pop-up spridare.

BESKRIVNING
• Tryckutjämningen ger mycket jämn 

bevattning i varje tryckläge.

• Finns i tre utföranden: fjärdedels-, halv- och 
hel zon med genomströmningsmängder 
som är anpassade till varandra.

 - nästan ingen spraydimma från 1,4  till 3,4 
bar.

 - två kastradier i varje munstycke. ett enkelt 
klick räcker för att ställa in 0,8 m eller 1,2 m

 - Levereras med blått filter för att säkra 
exakt kastradie och för att undvika 
tilltäppning.

• Kadratisk bevattningsradie som täcker 
in ytan exakt ger många möjligheter att 
planera även för små ytor.

• Kompatibel med alla pop up spridare för 
1800, Xeri-pop och Uni-spray.

• PolyFlex fäströradapter säljs med 24” 
polyFlex fäströr.

FAKTA
arbetsomrÅde
tryck: 1,4 till 3,5 bar
genomfl öde: 22,7, 45,4 och 90,8 l/tim
nödvändig fi ltrering: 375 mikron.

MODELLER
SQ QTR – SQ munstycke, fj ärdedelszon.
sQ HLF - sQ munstycke, halv zon.
sQ FUL - sQ munstycke, hel zon.
sQ adp24 - sQ munstyckesadapter med 24” 
polyFlex fäströr.

Kastradien baseras på en höjd, 0,15 m 
över markytan.

Effektdata SQ munstycken

0,8 m kastradie vid 0,15 m höjd över marken

Munstycke Tryck
 bar

Kastradie
m.

Genomfl öde
 l/tim  

Bevattningsmängd 
utan överlappning 

mm/tim

Effektdata SQ munstycken

1,2 m kastradie vid 0,15 m höjd över marken

Munstycke Tryck
 bar

Kastradie
m.

Genomfl öde
 l/tim  

Bevattningsmängd 
utan överlappning 

mm/tim
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TILLBEHÖR

RWS-SOCK
sandskydd för rWs-bgX.

ANVÄNDNING
sandskyddet rWs-soCk dras över rain bird rWs-bgX. 
det är avsett för installering i sandig mark och förhin-
drar att finpartiklar tränger in i rWs gallerkorgen.

BESKRIVNING
• Sand skyddet  ”Sand-Sock” dras över RWS-BGX.
• Skyddet är tillverkat i polypropylen.
• Sandskyddet förhindrar att  finpartiklar tränger 

in i rWs gallerkorgen.

MÅTT
Höjd: 91,4 cm
diameter: 10,2 cm

MODELL
rWs-soCk sandskydd för rWs-bgX.

  Luftning och bevattning under markytan 
förhindrar att träd och buskar drabbas av 
en omplanteringschock.

  djupvattning av rötter under markytan 
och luftning ger friska träd och ökar 
växtkraften.

  den mest effektiva lösningen för 
trädbevattning - upp till 94 % 
spridningssymmetri med minimal vind, 
avdunstning eller sidoförluster.

BESKRIVNING
• Installation och underhåll 

- spara tid och monteringsarbete i 
förhållande till hembyggda system för 
systemet levereras med förinstallerad 
tryckkompenserande bubbler i rain bird 
1401 serien.

- passar tillsammans med 
droppbevattningssystem.

- enkel att specificera: en modell istället för 
en mängd delar.

• Friska träd och buskar
- stärker den friska växtkraften hos träd och 

buskar eftersom vatten, syre och näring 
transporteras fram till rötterna i områden 
med i kompakt jord eller gräsmattor.

- Frisläpper instängda gaser som kan påverka 
växterna negativt.

- gallerenheten är perforerad med tusentals 
hål vilket gör att vatten kan tränga igenom 
marken vid rotklumpen samtidigt som 
luftningen är mycket bra.

- perfekt till kommunala anläggningar: 
bevattning under jord gör att rötterna 
lättare stannar under markytan vilket gör 
dem mindre utsatta för skador.

• Står emot vandalism
- Låsanordning som skyddar mot åverkan.
- diskret eftersom den installeras under 

marknivå.

• Pålitlighet
- tre års garanti.
- pålitligt eftersom alla enheter är 

självförsörjande och monterade hos 
tillverkaren.

FAKTA
• RWS & Mini –RWS modeller :

- rain bird rotbevattningssystemet består av 
en gallerkorg i högkvalitativ, Uv beständig 
polymer med Uv beständiga inhibitorer 
i termoplast. kåpan säkrar också det 
förmonterade systemet som består av 
bubbler och slangkoppling.

- ingen inställning behövs.
- Förinstallerad rain bird 1401 serie bubbler
- tryckutjämnande från  1,5 till 5,5 bar
- genomflöde: 57l/tim.

• Shrub –RWS modell (för buskar):
- rain bird rotbevattningssystemet består av 

en klickkåpa och baskåpa i högkvalitativ 
polymer med Uv beständiga inhibitorer 
i termoplast. i kåpan finns gallerkorgen. 
klickkåpan säkrar också det förmonterade 
systemet som består av bubbler och 
slangkoppling.

- ingen inställning behövs.
- Förinstallerad rain bird 1401 serie bubbler
- tryckutjämnande från  1,5 till 5,5 bar.
- genomflöde: 57l/tim.

MÅTT
rWs modell :
- Höjd: 91,4 cm
- diameter: 10,2 cm
mini-rWs modell :
- Höjd: 45,7 cm
- diameter : 10,2 cm
Shrub –RWS modell (för buskar):
- Höjd: 25,4 cm
- diameter: 5,1 cm

MODELLER
- rWs-bgX: system med rain bird bubbler 1401 
som förinstallerats hos tillverkaren, 
låsanordning, vinkelnippel och 45 cm  ½” 
riktningsslang.
- r W s - m - b g : system med rain bird bubbler 
1401 som förinstallerats hos tillverkaren, 
låsanordning, vinkelnippel för anslutning av  ½” 
riktningsslang.
- rWs - s - bCg : system med förinstallerad rain 
bird bubbler  i 1401 serien, klickkåpa , 
vinkelnippel för anslutning av  ½” riktningsslang.
 

RWS -SERIE
rotbevattningssystem - det finns inget bättre sätt att få friska träd.
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draFt

1802 1803 1804 1806 1812 1800 SAM 1800 
SAM-PRS RD1800 US-200 US-400 PA-8S 1400

TIPS FÖR VATTENBESPARING

 HUvUdprodUkter

Huvudprodukter

Användning
grönytor
sluttningar
marktäckare/buskar
system med högt tryck
system med lågt tryck
ytor utsatta för vind
svåra förhållanden

 • 1800 & Uni-spraysam, skyddar mot 
dränering från spridare placerade på 
lägre marknivåer, stoppar vattensvinn 
och eliminerar skador i landskapet på 
grund av översvämmning och/eller 
erosion.

 • 1800 prs-huvud reducerar 
vattenförluster med upp till 70% om 
munstycket tas bort eller förstörs och 
eliminerar dis och dimma som orsakas 
av högt tryck, vilket spar vatten och 
pengar.

 • de roterande munstyckena har 
effektiv vattendistrubition genom 
roterande strålar som enhetligt tillför 
vatten med små nederbördsmängder, 
kraftig reducering beträffande 
avrinning och erosion.

DYSOR OCH TILLBEHÖR
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POP-UP SPRIDARE OCH TILLBEHÖR

POP-UP SPRIDARE
pop-up spridare
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Us   - 4     - 15van

  
 360°  1,0 2,1 0,44 96 111
  1,5 2,4 0,53 89 103
  2,0 2,7 0,57 76 88
  2,1 3,1 0,59 63 73
 270° 1,0 2,1 0,33 96 111
  1,5 2,4 0,40 89 103
  2,0 2,7 0,43 76 88
  2,1 3,1 0,48 68 79
 180° 1,0 2,1 0,22 96 111
  1,5 2,4 0,27 89 103
  2,0 2,7 0,29 76 88
  2,1 3,1 0,33 71 82
 90°  1,0 2,1 0,11 96 111   
  1,5 2,4 0,13 89 103
  2,0 2,7 0,14 76 88
  2,1 3,1 0,17 73 85

  
 360° 1,0 2,7 0,40 55 63
  1,5 3,2 0,48 47 54
  2,0 3,6 0,59 46 53
  2,1 3,7 0,60 44 51
 270° 1,0 2,7 0,30 55 63
  1,5 3,2 0,36 47 54
  2,0 3,6 0,45 46 53
  2,1 3,7 0,45 44 51
 180° 1,0 2,7 0,20 55 63
  1,5 3,2 0,24 47 54
  2,0 3,6 0,30 46 53
  2,1 3,7 0,30 44 51
 90°  1,0 2,7 0,10 55 63
  1,5 3,2 0,12 47 54
  2,0 3,6 0,15 46 53
  2,1 3,7 0,15 44 51

  
 360° 1,0 3,4 0,60 52 60
  1,5 3,9 0,72 47 55
  2,0 4,5 0,84 41 48
  2,1 4,6 0,84 40 46
 270° 1,0 3,4 0,45 52 60
  1,5 3,9 0,54 47 55
  2,0 4,5 0,63 41 48
  2,1 4,6 0,63 40 46
 180° 1,0 3,4 0,30 52 60
  1,5 3,9 0,36 47 55
  2,0 4,5 0,42 41 48
  2,1 4,6 0,42 40 46
 90°   1,0 3,4 0,15 52 60
  1,5 3,9 0,18 47 55
  2,0 4,5 0,21 41 48
  2,1 4,6 0,21 40 46

 50%
 50%

      
 360° 1,0 4,3 0,96 52 60
  1,5 4,8 1,07 47 55
  2,0 5,4 1,20 41 48
  2,1 5,5 1,21 40 46
 270° 1,0 4,3 0,72 52 60
  1,5 4,8 0,80 47 55
  2,0 5,4 0,90 41 48
  2,1 5,5 0,91 40 46
 180°  1,0 4,3 0,48 52 60
  1,5 4,8 0,54 47 55
  2,0 5,4 0,60 41 48
  2,1 5,5 0,61 40 46
 90°  1,0 4,3 0,24 52 60
  1,5 4,8 0,27 47 55
  2,0 5,4 0,30 41 48
  2,1 5,5 0,30 40 46
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POP-UP SPRIDARE OCH TILLBEHÖR

EFFEKTDATA

Serie 10-VAN 

Serie 12-VAN 
munstycke

munstycke

 munstycke  munstycke

Serie 15-VAN Serie 18-VAN 

exempel

SerieUNI-
Spray

Kåpa
 4’’ (10,2 
cm)

spridarserie/radie
Spridare serie/
bevattningsmönster 
VAN munstycke med 
inställbar zon

  tryckaktiverad flerfunktionsavstrykare 
förhindrar kraftigt genomflöde och slöseri 
med vatten. Förhindrar att smuts dras med 
vid återrinning.

  tålig tvådelad spärrmekanism gör att det går 
fort och lätt att ställa in munstyckesradien.

  kraftigt hus, pålitlig även vid högt tryck..

BESKRIVNING
• Installation, underhåll och    
 lagerhållning

- Liten diskret kåpa som gör enheten nästan 
osynlig i vackra omgivningar. 

- För ökad bekvämlighet levereras pop-
up spridarna med förmonterade van 
munstycken.

- spara tid och installera snabbare: variable 
Arc Nozzles (VAN) tillåter maximal flexibilitet.

- Uni-spray™ passar ihop med alla rain 
bird® munstycken och deras tillbehör vilket 
förenklar lagerhanteringen.

- van munstycke och sil kan enkelt tas bort 
för rengöring. 

- invändiga delar tas bort från spridarens 
ovansida vilket förenklar servicen.

- Justeringsskruv för genomflöde och 
kastradie.

• En lösning för alla anläggningar
- som tillval kan spärrventil sam monteras 

på platsen: förblir stängd upp till en 
höjdskillnad på 1,5 m. 

- två stigningshöjder.
- Us-400: perfekt till rotary munstycken. 

•  Hållbarhet
- materialet är plast och rostfritt stål och är 

rostbeständigt.
- kraftig rekylfjäder i rostfritt stål.

FAKTA
tryck: 1.0 till 2.1 bar
avstånd: 2,1 till 5.5 m

MÅTT
1/2” innergänga
synlig diameter: 3,2 cm
Husets höjd: - Us-200: 9,6 cm
  - Us-400: 15,0 cm
stigningshöjd: - Us-200: 5,1 cm
  - Us-400: 10,2 cm

MODELLER
Us-212: 12-van serie munstycken
Us-215: 15-van serie munstycken
Us-410: 10-van serie munstycken
Us-412: 12-van serie munstycken
Us-415: 15-van serie munstycken
Us-418: 18-van serie munstycken
US-400: 10,2 cm stigningshöjd (4”)

UNI-Spray™ SERIE
pop-up spridare - rain bird kvalitet till marknadens bästa pris.

TILLBEHÖR
Us-sam-sats: denna spärrventil eliminerar 
bortrinning, erosion och vattenansamling på 
grund av höjdskillnader.
pa-8s: mellanstycke i plast för användning av 
mpr munstycken i Uni-spray™ serien på fäströr 
med 1/2” (15/21) yttergänga.
1800-eXt: Förlängning i plast som gör det 
möjligt att öka.
höjden på alla modeller i Uni-spray™ serien med 
16,5 cm.
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Utsläpp-spärrventil SAM (Seal A Matic)
förhindrar vattenansamlingar lägre placerade 

pop-up spridare.

Utan utsläpp-spärrventil

Med utsläpp-spärrventil

Med PRS Utan PRS

Serie
1804
4’’ (10,2 cm) 
stigningshöjd

exempel

SAM-PRS 
Tillval
Seal-A-Matic
utsläpp-spärrventil 
och 
tryckreglering i 
stigningsdelen

  Formpressad avstrykare är integrerad i hättan 
och består av en inkapslad plast “box” för 
oöverträffad förmåga att stå emot sand, 
tryck och omgivning. dessutom garanterar 
utformningen av den tryckaktiverade 
flerfunktionstätningen en bra tätning utan 
alltför stort “genomflöde” vilket gör att många 
spridare kan anslutas på samma ventil.

  kraftig fjäder i rostfritt stål ger tillförlitlig 
nedstigning.

  tvådelad spärrmekanism på alla modeller gör 
det enkelt att anpassa munstyckesradien och 
ger ökad hållbarhet.

BESKRIVNING
• Installation & Underhåll

- Levereras med 1800 pop-top™ flödesplugg 
för att hålla undan smuts under installeringen, 
med undantag för 1803 modellen med 
förinstallerat 15-van munstycke.

- alla spridarkomponenter kan tas bort från 
överdelen utan specialverktyg vilket gör det 
smidigt och enkelt att spola och underhålla  
sprinklern.

- Fem stigningshöjder.
- anslutning från sidan och underifrån på 

modellerna 1806 och 1812.
- Justeringsskruv för inställning av genomflöde 

och kastradie. 
- Stort urval av munstycken (bevattningsyta, 

stigningsvinkel samt kastradie).

• En lösning för alla anläggningar
- inbyggd sam spärrventil står emot upp till 4.2 

m nivåskillnader på 1804-sam, 1804-samprs, 
1806-sam, 1806-sam-prs, 1812-sam och 
1812-sam-prs modellerna. perfekt till gräsytor 
och rabatter i sluttningar eller för områden 
med nivåvariationer.

- Inbyggd tryckreglering (förinställd på 2.1 
bar) på 1804-SAM-PRS, 1806-SAM-PRS och 
1812-sam-prs modellerna. perfekt till gräsytor 
och rabatter i sluttningar eller för områden 
med nivåvariationer/variationer i vattentryck, 
eller områden som är utsatta för vandalism.

• Hållbarhet
- precisionsstyrt flöde vid nedstigning tar bort 

smutspartiklar från enheten och garanterar bra 
nedstigning i alla marktyper.

- tillverkad i Uv-beständig plast med lång 
hållbarhet och rostbeständiga, rostfria delar 
som borgar för lång brukstid.

- Fem års tillverkningsgaranti

FAKTA
tryck: 1.0 till 2.1 bar
avstånd: 0.6 till 5.5 m
genomfl öde: 0 vid 0,6 bar eller högre tryck, annars 
0,02 m 3/h

MÅTT
1/2” ig nedre anslutning
synlig diameter: 5,7 cm
Husets höjd:  - 1802: 10.0 cm
 - 1803: 12,0 cm - 1804: 15,0 cm
 - 1806: 24,0 cm - 1812: 40,0 cm

stigningshöjd: - 1802: 5,0 cm
 - 1803: 7,6 cm - 1804: 10.0 cm
 - 1806: 15,0 cm - 1812: 30,0 cm

MODELLER
1802
1803
1804
1804/1804-sam/1804-sam-prs
1806/1806-sam/1806-sam-prs
1812/1812-sam/1812-sam-prs

TILLBEHÖR
pa-8s: mellanstycke i plast för montering av 
1800™ serie mpr munstycken på fäströr med 
1/2” yttergänga.
1800-eXt: Förlängning  i plast som förlänger alla 
1800™ serie modeller med ytterligare 16.5 cm 
på höjden.
Xba-1800: ansluter Xs-90, Xs-180 och Xs-360 
mikrospridare och sXb-180 och sXb-360 
mikrosprinkler till spridarhuvuden i 1800™ serien

1800™ SERIE
Pop-up spridare – den mest sålda spridaren sedan 25 år !
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RD1800-SERIEN 
pop-up dyserutformade för svåra driftsförhållanden

  byggd för att klara av svåra 
driftsförhållanden med kemiskt 
behandlat återanvänt vatten (återvunnet/
icke drickbart), smutsigt vatten som 
innehåller sand, skräp och andra partiklar, 
och höga driftstryck som är vanliga i 
bevattningssystem.

  samgjuten multifunktionell torkartätning 
som ser till att det blir positiv tätning utan 
stora mängder ”avflöde” vilket gör att flera 
dyserkan installeras till  samma ventil.

  skräpfickorna i huset samlar skräp och 
förhindrar recirkulation i huset under drift 
vilket minskar slitage.  

FUNKTIONER
- Utformad för att användas med alla rain birds 

dysmunstycken i plast – Rotary-munstycken, 
U-serien, mpr-, van-, He-van- och sQ-serien.

- delar utvecklade att vara beständiga mot 
korrosion i behandlat återanvänt vatten som 
innehåller klorin och andra kemikalier.

- Stark rostfri stålfj äder ger tillförlitlig nergång och 
klarar av korrosion.

- spärrmekanism på alla modeller gör det enkelt 
att anpassa   munstycken utan verktyg, klarar av 
kemikalier i återanvänt vatten, och hindrar 
problem med radieinställning  i framtiden.

- Förinställd 1800 pop-top™ fl ush pluggblockerar 
skräp från att komma in efter spolning och ger 
enkel installation av munstycke.

- konstruerad tidsprövad Uv-beständig plast och 
korrosionsbeständiga rostfria delar, försäkrar 
lång livslängd på produkten.

- alla dyskomponenter  går att ta bort från 
överdelen utan specialverktyg,  ger en snabb 
och enkel spolning och underhåll av dysan.

- sidinlopp fi nns endast på icke seal-a-matic™ 
modeller (SAM).

- Femårs handelsgaranti.

TILLVAL
- Inbyggd Seal-A-Matic™  (SAM) (S): Starkare 

returfj äder ger en  höjdförändringpå upp till 
4,2 m (0,3 bar). En av de starkaste i branschen. 
inget sidinlopp för sam-modeller.

- Tryckregleringssystem (P30) inbyggt i pop-
uppen: Upprätthåller konstant utloppstryck på 
2,1 bar med inloppstryck på upp till 4,8 bar – 
begränsar vattenförlust med upp till 70 % om 
munstycket tas bort eller skadas – blir bara  
dimma ( orsakat av högt tryck,  säkerställer 
munstyckets prestanda.

- Flödesskydds enhet (F) inbyggd i pop-uppen: 
begränsar vattenförlust med upp till 90 % om 
munstycke tas bort från ett icke-prs-dyshuvud 
och upp till 50 % om munstycke tas bort från ett 
PRS-dyshuvud. Ger en synlig (4 m) vertikal 
lågfl ödes vattenstråle (överstiger inte 0,7 m3/h).

- Icke drickbart (NP) ger ett alternativ till clip-on 
huvuden och gjutet lila skydd för att identifi era 
användning av icke drickbart vatten.

SPECIFIKATIONER
 •    Avstånd: 0,8 till 7,3 m
 •    Tryck: 
   - sidoinloppsmodeller:  1,0 till 4,8 bar
    -  Ej sidoinloppsmodeller (NSI):  1,0 till   

6,9 bar
 •      SAM-förmåga: Håller upp till 4,2 m av 

dysan; 0,3 bar
 •      PRS-kapacitet: reglerar munstyckstryck 

till ett medelvärde på 2,1 bar med 
inloppstryck på upp till 4,8 bar

MODELLER/MÅTT
½ ” (15/21) BSP-inv.gänga
modeller och höjd:
RD-04-S : 4” pop-up höjd (10 cm) med inbyggd 
sam
RD-04-S-NP :  4” pop-up höjd (10 cm) med 
inbyggd sam och np-skydd
RD-04-S-P30-F :  4” pop-up höjd (10 cm) med 
inbyggd sam, 2,1 bar  prs och 
fl ödesskyddsenhet.
RD-04-S-P45-F: 4” pop-up höjd (10 cm) med 
inbyggd sam, 3,1 bar prs och 
fl ödesskyddsenhet.
RD-06: 6” pop-up, höjd (15 cm)
RD-12: 12” pop-up, höjd (30 cm)
exponerad ytdiameter:  5,7 cm

35



      
 5F 1,0 0,6 0,02 52 60 
  1,5 1,0 0,05 47 55 
  2,0 1,4 0,08 41 48 
  2,1 1,5 0,09 40 46 
 5H 1,0 0,6 0,01 52 60 
  1,5 1,0 0,02 47 55 
  2,0 1,4 0,04 41 48 
  2,1 1,5 0,05 40 46 
 5Q 1,0 0,6 0,01 52 60 
  1,5 1,0 0,01 47 55 
  2,0 1,4 0,02 41 48 
  2,1 1,5 0,02 40 46 

      
 8F 1,0 1,5 0,12 52 60 
  1,5 1,9 0,16 47 55 
  2,0 2,3 0,22 41 48 
  2,1 2,4 0,23 40 46 
 8H 1,0 1,5 0,06 52 60 
  1,5 1,9 0,09 47 55 
  2,0 2,3 0,11 41 48 
  2,1 2,4 0,12 40 46 
 8t 1,0 1,5 0,04 52 60 
  1,5 1,9 0,06 47 55 
  2,0 2,3 0,07 41 48 
  2,1 2,4 0,08 40 46 
 8Q 1,0 1,5 0,03 52 60 
  1,5 1,9 0,04 47 55 
  2,0 2,3 0,05 41 48 
  2,1 2,4 0,06 40 46 

      
 10F 1,0 2,1 0,26 58 67 
  1,5 2,4 0,29 50 58 
  2,0 3,0 0,35 39 45 
  2,1 3,1 0,36 37 43 
 10H 1,0 2,1 0,13 58 67 
  1,5 2,4 0,14 50 58 
  2,0 3,0 0,18 39 45 
  2,1 3,1 0,18 37 43 
 10t 1,0 2,1 0,09 58 67 
  1,5 2,4 0,10 50 58 
  2,0 3,0 0,12 39 45 
  2,1 3,1 0,12 37 43 
 10Q 1,0 2,1 0,06 58 67 
  1,5 2,4 0,07 50 58 
  2,0 3,0 0,09 39 45 
  2,1 3,1 0,09 37 43

      
 12F 1,0 2,7 0,40 55 63 
  1,5 3,2 0,48 47 54 
  2,0 3,6 0,59 46 53 
  2,1 3,7 0,60 44 51 
 12tQ 1,0 2,7 0,30 55 63 
  1,5 3,2 0,36 47 54 
  2,0 3,6 0,45 46 53 
  2,1 3,7 0,45 44 51 
 12H 1,0 2,7 0,20 55 63 
  1,5 3,2 0,24 47 54 
  2,0 3,6 0,30 46 53 
  2,1 3,7 0,30 44 51 
 12t 1,0 2,7 0,13 55 63 
  1,5 3,2 0,16 47 54 
  2,0 3,6 0,20 46 53 
  2,1 3,7 0,20 44 51 
 12Q 1,0 2,7 0,10 55 63 
  1,5 3,2 0,12 47 54 
  2,0 3,6 0,15 46 53 
  2,1 3,7 0,15 44 51

      
 15F 1,0 3,4 0,60 52 60 
  1,5 3,9 0,72 47 55 
  2,0 4,5 0,84 41 48 
  2,1 4,6 0,84 40 46 
 15tQ 1,0 3,4 0,45 52 60 
  1,5 3,9 0,54 47 55 
  2,0 4,5 0,63 41 48 
  2,1 4,6 0,63 40 46 
 15H 1,0 3,4 0,30 52 60 
  1,5 3,9 0,36 47 55 
  2,0 4,5 0,42 41 48 
  2,1 4,6 0,42 40 46 
 15t 1,0 3,4 0,20 52 60 
  1,5 3,9 0,24 47 55 
  2,0 4,5 0,28 41 48 
  2,1 4,6 0,28 40 46 
 15Q 1,0 3,4 0,15 52 60 
  1,5 3,9 0,18 47 55 
  2,0 4,5 0,21 41 48 
  2,1 4,6 0,21 40 46

  50%    50%

      
 15est  1,0  1,2 x 4,0 0,10 
   1,5  1,2 x 4,3 0,11 
   2,0  1,2 x 4,3 0,13 
   2,1  1,2 x 4,6 0,14 
 15Cst  1,0  1,2 x 7,9 0,20 
   1,5  1,2 x 8,5 0,23 
   2,0  1,2 x 8,5 0,25 
   2,1  1,2 x 9,2 0,27 
 15rCs  1,0  0.8 x 3.2 0,08 
   1,5  1.0 x 3.9 0,09 
   2,0  1.2 x 4.5 0,11 
   2,1  1.2 x 4.6 0,11
 15LCs  1,0  0.8 x 3.2 0,08 
   1,5  1.0 x 3.9 0,09 
   2,0  1.2 x 4.5 0,11 
   2,1  1.2 x 4.6 0,11
 15sst  1,0  1,2 x 7,9 0,20 
   1,5  1,2 x 8,5 0,23 
   2,0  1,2 x 8,5 0,25 
   2,1  1,2 x 9,2 0,27
 9sst  1,0  2,7 x 4,9 0,30 
   1,5  2,7 x 4,9 0,33 
   2,0  2,7 x 5,5 0,36 
   2,1  2,7 x 5,5 0,39
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MPR MUNSTYCKEN
munstycken för serie 1800™ och Uni-spray™. 
genomflödesmängder anpassade till varandra.

EFFEKTDATA
SERIE 5-MPR

BESKRIVNING
• Färgkodad, kastradie och zon kan enkelt fastställas 

ovanifrån.
• Justeringsskruv för inställning av genomfl ödes-

mängd och kastradie.
• Flödesmängden hos de olika munstyckenas bevatt-

ningsmönster är anpassade till varandra.
• Filterinsats direkt under munstycket (lätt åtkomlig)
• Praktiska, återförslutningsbara påsar, delade för 

munstycken och fi lter.

FAKTA
tryck: 1 till 2,1 bar*
avstånd: 0,6 till 4,6 m

MODELLER
serie 5-mpr: 5° stigning hos strålen
serie 8-mpr: 10° stigning hos strålen
serie 10-mpr: 15° stigning hos strålen
serie 12-mpr: 30° stigning hos strålen
serie 15-mpr: 30° stigning hos strålen

SERIE 8-MPR SERIE 10-MPR

SERIE 12-MPR SERIE 15-MPR Serie 15-MPR kvadratisk

Avståndet mellan de spridare som har ett 
kvadratiskt bevattningsmönster motsvarar 
kastradien (m).
B = bredden på den yta som täcks in
L = Längden på den yta som täcks in

Observera: kastradien hos ett munstycke bör inte 
reduceras med mer än  25%.

serie 15-mpr kvadratisk: 30° stigning hos strålen
serie 5-mpr strål-bubbler munstycken: 
0° stigning hos strålen

*Rain Bird rekommenderar att pop-up munstycken med 
PRS-system används för att garantera optimal eff ekt hos 
munstycket vid högre tryck.

munstycke

munstycke

munstycke

munstycke

munstycke

munstycke

Kräver mindre vatten samt eff ektiv, jämn täckning erhålls genom anpassad nederbördsmängd för alla radier och spridarförband. 
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 360° 1,0 3,4 0,60 52 60
  1,5 3,9 0,72 47 55
  2,0 4,5 0,84 41 48
  2,1 4,6 0,84 40 46
 270° 1,0 3,4 0,45 52 60
  1,5 3,9 0,54 47 55
  2,0 4,5 0,63 41 48
  2,1 4,6 0,63 40 46
 180° 1,0 3,4 0,30 52 60
  1,5 3,9 0,36 47 55
  2,0 4,5 0,42 41 48
  2,1 4,6 0,42 40 46
 90° 1,0 3,4 0,15 52 60
  1,5 3,9 0,18 47 55
  2,0 4,5 0,21 41 48
  2,1 4,6 0,21 40 46

      
 330° 1,0 1,8 0,27 91 105
  1,5 2,1 0,32 79 91
  2,0 2,3 0,38 78 90
  2,1 2,4 0,39 74 86
 270° 1,0 1,8 0,25 103 119
  1,5 2,1 0,30 91 105
  2,0 2,3 0,34 86 99
  2,1 2,4 0,35 81 94
 180° 1,0 1,8 0,19 117 135
  1,5 2,1 0,23 104 120
  2,0 2,3 0,26 98 113
  2,1 2,4 0,27 94 109
 90°  1,0 1,8 0,12 148 171
  1,5 2,1 0,14 127 147
  2,0 2,3 0,16 121 140
  2,1 2,4 0,16 111 128

      
 330° 1,0 1,2 0,19 144 166
  1,5 1,5 0,23 112 129
  2,0 1,8 0,27 91 105
  2,1 1,8 0,27 91 105
 270° 1,0 1,2 0,18 167 193
  1,5 1,5 0,21 124 143
  2,0 1,8 0,24 99 114
  2,1 1,8 0,25 103 119
 180°  1,0 1,2 0,10 139 161
  1,5 1,5 0,11 98 113
  2,0 1,8 0,13 80 92
  2,1 1,8 0,14 86 99
 90°  1,0 1,2 0,06 167 193
  1,5 1,5 0,07 124 143
  2,0 1,8 0,08 99 114
  2,1 1,8 0,08 99 114

      
 360° 1,0 2,7 0,40 55 63
  1,5 3,2 0,48 47 54
  2,0 3,6 0,59 46 53
  2,1 3,7 0,60 44 51
 270° 1,0 2,7 0,30 55 63
  1,5 3,2 0,36 47 54
  2,0 3,6 0,45 46 53
  2,1 3,7 0,45 44 51
 180° 1,0 2,7 0,20 55 63
  1,5 3,2 0,24 47 54
  2,0 3,6 0,30 46 53
  2,1 3,7 0,30 44 51
 90°  1,0 2,7 0,10 55 63
  1,5 3,2 0,12 47 54
  2,0 3,6 0,15 46 53
  2,1 3,7 0,15 44 51

      
 330° 1,0 0,9 0,14 189 218
  1,5 1,0 0,17 183 215
  2,0 1,2 0,20 152 176
  2,1 1,2 0,20 152 176
 270° 1,0 0,9 0,12 198 229
  1,5 1,0 0,14 187 216
  2,0 1,2 0,16 148 171
  2,1 1,2 0,17 157 181
 180°  1,0 0,9 0,07 173 200
  1,5 1,0 0,09 180 208
  2,0 1,2 0,10 139 161
  2,1 1,2 0,10 139 161
 90°  1,0 0,9 0,05 247 285
  1,5 1,0 0,06 240 277
  2,0 1,2 0,06 167 193
  2,1 1,2 0,07 194 224

      
 360°  1,0 2,1 0,44 96 111
  1,5 2,4 0,53 89 103
  2,0 2,7 0,57 76 88
  2,1 3,1 0,59 63 73
 270° 1,0 2,1 0,33 96 111
  1,5 2,4 0,40 89 103
  2,0 2,7 0,43 76 88
  2,1 3,1 0,48 68 79
 180° 1,0 2,1 0,22 96 111
  1,5 2,4 0,27 89 103
  2,0 2,7 0,29 76 88
  2,1 3,1 0,33 71 82
 90°  1,0 2,1 0,11 96 111   
  1,5 2,4 0,13 89 103
  2,0 2,7 0,14 76 88
  2,1 3,1 0,17 73 85

  50%    50%
      
 360° 1,0 4,3 0,96 52 60
  1,5 4,8 1,07 47 55
  2,0 5,4 1,20 41 48
  2,1 5,5 1,21 40 46
 270° 1,0 4,3 0,72 52 60
  1,5 4,8 0,80 47 55
  2,0 5,4 0,90 41 48
  2,1 5,5 0,91 40 46
 180°  1,0 4,3 0,48 52 60
  1,5 4,8 0,54 47 55
  2,0 5,4 0,60 41 48
  2,1 5,5 0,61 40 46
 90°  1,0 4,3 0,24 52 60
  1,5 4,8 0,27 47 55
  2,0 5,4 0,30 41 48
  2,1 5,5 0,30 40 46
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SERIE VAN
inställbara munstycken för serie 1800™ och Uni-spray™ 
stort urval, enkel installation.

ANVÄNDNING
dessa munstycken passar perfekt till 
oregelbundet formade ytor, eftersom det enkelt 
att ändra sektorinställningen.

BESKRIVNING
• Färgkodad, kastradie och zon kan enkelt 
fast ställas ovanifrån.
• Enkel zoninställning från 0 till 330° för 4, 6 och 
8-van.
• Praktiska återförslutningsbara påsar,  delade 
för munstycken och fi lter. 

FAKTA
tryck: 1 till 2,1 bar*
avstånd: 0,9 till 5.5 m

MODELLER
serie 4-van: 0° stigning hos strålen
serie 6-van: 0° stigning hos strålen
serie 8-van: 5° stigning hos strålen
serie 10-van: 10° stigning hos strålen
serie 12-van: 15° stigning hos strålen
serie 15-van: 23° stigning hos strålen
serie 18-van: 26° stigning hos strålen

Serie 4-VAN Serie 6-VAN Serie 8-VAN

Serie 10-VAN Serie 12-VAN Serie 15-VAN

EFFEKTDATA

Observera: Serier 4-VAN, 6-VAN, 8-VAN, när zonen är inställd på mindre radie än maximum kan de eff ektdata som anges i katalogen uppnås om man vrider på 
inställningsskruven.

Serie 18-VAN

*Rain Bird rekommenderar att pop-up munstycken med 
PRS-system används för att garantera optimal eff ekt hos 
munstycket vid högre tryck.

 munstycke  munstycke  munstycke

 munstycke  munstycke  munstycke

 munstycke

37



1,0 2,1 0,29 64 74
1,4 2,4 0,34 56 65
1,7 2,7 0,37 50 57
2,1 3,0 0,41 44 51
1,0 2,1 0,22 64 74
1,4 2,4 0,25 56 65
1,7 2,7 0,28 50 57
2,1 3,0 0,31 44 51
1,0 2,1 0,15 64 74
1,4 2,4 0,17 56 65
1,7 2,7 0,19 50 57
2,1 3,0 0,21 44 51
1,0 2,1 0,07 64 74
1,4 2,4 0,08 56 65
1,7 2,7 0,09 50 57
2,1 3,0 0,10 44 51

 1,0 3,3 0,59 53 61
 1,4 3,6 0,69 51 59
 1,7 4,2 0,76 42 49
 2,1 4,6 0,84 40 47
 1,0 3,3 0,44 53 61
 1,4 3,6 0,51 51 59
 1,7 4,2 0,57 42 49
 2,1 4,6 0,63 40 47
 1,0 3,3 0,30 53 61
 1,4 3,6 0,34 51 59
 1,7 4,2 0,38 42 49
 2,1 4,6 0,42 40 47
 1,0 3,3 0,15 53 61
 1,4 3,6 0,17 51 59
 1,7 4,2 0,19 42 49
 2,1 4,6 0,21 40 47

1,0 1,5 0,19 82 95
1,4 1,8 0,22 66 76
1,7 2,1 0,25 54 62
2,1 2,4 0,27 45 52
1,0 1,5 0,14 82 95
1,4 1,8 0,16 66 76
1,7 2,1 0,18 54 62
2,1 2,4 0,20 45 52
1,0 1,5 0,10 82 95
1,4 1,8 0,11 66 76
1,7 2,1 0,12 54 62
2,1 2,4 0,13 45 52
1,0 1,5 0,05 82 95
1,4 1,8 0,05 66 76
1,7 2,1 0,06 54 62
2,1 2,4 0,07 45 52

 1,0   2,7 0,38 51 58
 1,4   3,0 0,44 47 55
 1,7   3,3 0,49 44 51
 2,1   3,7 0,54 40 47
 1,0   2,7 0,28 51 58
 1,4   3,0 0,33 47 55
 1,7   3,3 0,37 44 51
 2,1   3,7 0,40 40 47
 1,0   2,7 0,19 51 58
 1,4   3,0 0,22 47 55
 1,7   3,3 0,24 44 51
 2,1   3,7 0,27 40 47
 1,0   2,7 0,10 51 58
 1,4   3,0 0,11 47 55
 1,7   3,3 0,12 44 51
 2,1   3,7 0,13 40 47
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POP-UP SPRIDARE OCH TILLBEHÖR

HE-VAN
världens första högeffektiva variabla sektor munstycke

   med full justerbarhet från 0 ˚ till 360 ˚, 
kommer du att kunna vattna landskap 
i alla former effektivt medan du spar 
tid och lagerhåller färre munstycken. 

   rain bird He-van-munstycken 
åstadkommer mer än ett 70 % 
medel-dULQ - mer än en 40 % 
förbättring gentemot befintliga 
sektormunstycken på marknaden.

   matchade nederbördsmängder med 
rain bird® mpr och U-seriens 
munstycken

FUNKTIONER
- enkelt att justera sektorn från 0 ° till 360 ° med 

en enkel vridning av den centrala kragen för att 
öka eller minska sektorinställningen.

- exactedge™ gör att du inte behöver gissa 
sektorjusteringen. när du vrider munstycket till 
önskad inställning, kommer du att känna att den 
är på plats för en ren jämn kant varje gång.

- patentsökt flödeskontroll teknologi ger 
överlägsen närspridning av bevattning och 
enhetlig täckning över hela området.

- kraftigare pop-upp och större vattendroppar för 
bättrevindmotstånd.

- matchade nederbördsmängder med rain bird® 
mpr och U-seriens munstycken.

- ett starkt huvudför att minska skada på 
munstycket beroende på normalt slitage.

- rostfri ståljusteringsskruv för att justera flöde 
och radier upp till en 25 % minskning av radien.

- passar för alla rain bird® 1800® seriens dyser, 
Uni-spray™ serien och rain birds shrub adaptrar

SPECIFIKATIONER
- Tryck: 1 till 4,8 bar

Rain Bird® HE-VAN effektivitetsgrader
 • Rain Bird® HE-VAN munstycken levererar 

ett medel dULQ på 70 %, mer än en 40 
% förbättring genemotvanliga variabla 
sektor dysmunstycken.

 • Rain Bird® HE-VAN munstycken levererar 
en sC ≤ 1,6, vilken är 35 % lägre än den 
vanliga variabla  sektor  dysmunstycket.

MODELLER
HE-VAN-8 (Tillgänglig 1:a kvartalet 2013)
HE-VAN-10 (Tillgänglig 1:a kvartalet 2013)
He-van-12
He-van-15

8 Serie HE-VAN
munstycke bar m m3/h  mm/h  mm/h

10 Serie HE-VAN
munstycke bar m m3/h  mm/h  mm/h

12 Serie HE-VAN
munstycke bar m m3/h  mm/h  mm/h

15 Serie HE-VAN
munstycke bar m m3/h  mm/h  mm/h

DEFINITIONER
- Distributionsenhetlighet (DULQ): DU i bevattning är ett mått på hur jämnt 

vattnet sprids på det område som bevattnas.
 DULQ beräknas genom att ta volymen av den lägsta fjärdedelen av “catch 

can-mätningar” och dividera den med medelvolymen av alla “catch can-
mätningar”.

- Schemalägg koefficient (SC): SC är ett mått på hur länge en grupp måste 
vattna för att förse den torraste platsen med tillräckligvattenmängd.

360° arc

270° arc

180° arc

90° arc

360° arc

270° arc

180° arc

90° arc

360° arc

270° arc

180° arc

90° arc

360° arc

270° arc

180° arc

90° arc
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 U-10F 1,0 2,1 0,24 52 60
  1,5 2,4 0,30 47 55
  2,0 3,0 0,31 41 48
  2,1 3,1 0,37 40 46
 U-10H 1,0 2,1 0,12 52 60
  1,5 2,4 0,15 47 55
  2,0 3,0 0,15 41 48
  2,1 3,1 0,19 40 46
 U-10Q 1,0 2,1 0,06 52 60
  1,5 2,4 0,07 47 55
  2,0 3,0 0,08 41 48
  2,1 3,1 0,09 40 46

      
 U-8F 1,0 1,5 0,12 52 60
  1,5 1,9 0,16 47 55
  2,0 2,3 0,22 41 48
  2,1 2,4 0,23 40 46
 U-8H 1,0 1,5 0,06 52 60
  1,5 1,9 0,09 47 55
  2,0 2,3 0,11 41 48
  2,1 2,4 0,12 40 46
 U-8Q 1,0 1,5 0,03 52 60
  1,5 1,9 0,04 47 55
  2,0 2,3 0,05 41 48
  2,1 2,4 0,06 40 46

 50%
 50%

      
 U-15F 1,0 3,4 0,6 52 60
  1,5 3,9 0,72 47 55
  2,0 4,5 0,84 41 48
  2,1 4,6 0,84 40 46
 U-15H 1,0 3,4 0,3 52 60
  1,5 3,9 0,36 47 55
  2,0 4,5 0,42 41 48
  2,1 4,6 0,42 40 46
 U-15Q 1,0 3,4 0,15 52 60
  1,5 3,9 0,18 47 55
  2,0 4,5 0,21 41 48
  2,1 4,6 0,21 40 46

      
 U-12F 1,0 2,7 0,4 55 63
  1,5 3,2 0,48 47 54
  2,0 3,6 0,59 46 53
  2,1 3,7 0,6 44 51
 U-12H 1,0 2,7 0,2 55 63
  1,5 3,2 0,24 47 54
  2,0 3,6 0,3 46 53
  2,1 3,7 0,3 44 51
 U-12Q 1,0 2,7 0,1 55 63
  1,5 3,2 0,12 47 54
  2,0 3,6 0,15 46 53
  2,1 3,7 0,15 44 51
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POP-UP SPRIDARE OCH TILLBEHÖR

SERIE U
plastmunstycken med två öppningar för pop-up spridare i serie 1800™ .
För närbevattning och optimal fördelning av vattnet.

ANVÄNDNING
munstyckena i U-serien är de första plastmun-
styckena som har en andra öppning, avsedd för 
närbevattning och ännu bättre fördelning av 
vattnet. munstyckenas unika, patentskyddade 
utformning gör att bevattningstiden blir kortare, 
något som ger lägre kostnader för vatten och 
energi samtidigt som man inte slösar med 
vatten.

BESKRIVNING
• Färgkodad, kastradie och zon kan enkelt fast-

ställas ovanifrån.
• Extra öppning för närbevattning minimerar 

förekomsten av torra ytor runt pop-up spridarna. 
• Rain Curtain™ teknologin ger extra jämnt 

vattenfl öde över hela den yta som ska vattnas, 
utan luckor. 

• Inställningsskruv i rostfritt stål för anpassning av 
genomströmningsmängd och kastradie.

• Passar alla Rain Birds pop-up spridare och fäst-
rörs adaptrer.

• Flödesmängden hos de olika munstyckenas 
bevattningsmönster är anpassade till varandra. 
detta ger fl exibilitet i planering och installering.

• Praktiska, återförslutningsbara påsar, delade för 
munstycken och fi lter.

FAKTA
tryck: 1 till 2,1 bar*
avstånd: 2,7 till 4,6 m.

MODELLER
serie U-8: 10° stigning hos strålen.
serie U-10: 12° stigning hos strålen.
serie U-12: 23° stigning hos strålen.
serie U-15: 23° stigning hos strålen.

EFFEKTDATA
Serie U-8: Serie U-10:

Serie U-12: Serie U-15:

*Rain Bird rekommenderar att pop-up munstycken med 
PRS-system används för att garantera optimal eff ekt hos 
munstycket vid högre tryck.

Praktiska, återförslutningsbara påsar, delade för 
munstycken och fi lter.

 munstycke  munstycke

 munstycke  munstycke

senaste munstyckesteknologi garanterar 
överlägsen vattenspridning.
rain bird munstycken i U-serien släpper ut 
vattnet från två öppningar. detta ger ännu 
bättre fördelning över den yta som ska vattnas.

Senaste munstyckesteknologi garanterar överlägsen 
vattenspridning
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 50%
 50%

      
  1,4 4,0 0,21 18 21
  1,7 4,3 0,25 18 20
  2,1 4,9 0,29 17 18
  2,4 4,9 0,31 16 18
  2,8 5,2 0,32 16 18
  3,1 5,5 0,34 15 18
  3,4 5,5 0,36 15 18
  3,8 5,5 0,37 15 18
  1,4 4,0 0,17 18 21 
  1,7 4,3 0,19 18 20
  2,1 4,9 0,19 17 19
  2,4 4,9 0,20 16 19
  2,8 5,2 0,22 16 18
  3,1 5,5 0,23 15 18
  3,4 5,5 0,24 15 18
  3,8 5,5 0,25 15 18
  1,4 4,0 0,08 19 21
  1,7 4,3 0,08 18 20
  2,1 4,9 0,09 17 19
  2,4 4,9 0,10 16 19
  2,8 5,2 0,11 16 18
  3,1 5,5 0,11 15 18
  3,4 5,5 0,12 15 18
  3,8 5,5 0,13 15 18

      
  1,4 5,2 0,40 19 22
  1,7 5,8 0,45 18 21
  2,1 6,4 0,51 18 21
  2,4 6,7 0,54 17 19
  2,8 7,0 0,57 16 18
  3,1 7,3 0,61 15 18
  3,4 7,3 0,62 15 18
  3,8 7,3 0,63 15 18
  1,4 5,2 0,28 19 22 
  1,7 5,8 0,29 18 21
  2,1 6,4 0,32 18 21
  2,4 6,7 0,35 17 19
  2,8 7,0 0,38 16 18
  3,1 7,3 0,41 15 18
  3,4 7,3 0,43 15 18
  3,8 7,3 0,45 15 18
  ,4 5,2 0,13 19 22
  1,7 5,8 0,15 18 21
  2,1 6,4 0,16 18 21
  2,4 6,7 0,17 17 19
  2,8 7,0 0,19 16 18
  3,1 7,3 0,20 15 18
  3,4 7,3 0,22 15 18
  3,8 7,3 0,23 15 18

r-van 1318
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ROTERANDE MUNSTYCKEN

R-VAN 1318
PERFORMANCE

R-VAN-SERIENS MUNSTYCKEN
variabla rotary-sektormunstycken gör att du snabbt kan justera sektor och radie 
för hand

Hur du specificerar

Modell
R-VAN justerbart 

rotary-munstycke

Radie intervall
1318: (4,0 till 5,5 m)
1724: (5,2 till 7,3 m)

  Handjusterade sektor och radie – inga 
specialverktyg krävs

  Låga nederbördsmängder minskar avrinning 
och risk för erosion

  Hög jämnhet, kraftiga vindresistenta utkast 
och större vattendroppar säkerställer 
effektiv prestanda även vid ogynnsamma 
förhållanden+

FUNKTIONER
- Justerbar sektor från 45 ° till 270 °
- Möt täta bevattningsfönster – R-VAN optimala 

nederbördsmängder visar den per fekta 
balansen mellan vattenmängd och infiltreringen 

- Färgkodad för enkel identifiering av r-van-
modeller

- kompatibla med alla modeller för rain birds 
dyshus samt till ett brett urval av ”risers” och 
adaptrar

- när du installerar rain bird 5000-seriens 
munstycken för matchade nederbördsmängder 
(MPR) kan du designa med MPR-munstycke  från 
4,0 m till 10,7 m

- treårs handelsgaranti.

DRIFTSINTERVALL
tryckintervall: 1,4 till 3,8 bar
rekommenderat driftstryck: 3,1 bar
avstånd: 4 till 7,3 m
Justeringar: sektoroch radie ska justeras när 
dysan/spridaren är igång

MODELLER
r-van1318
-   svart rotary-
-   4,0 till 5,5 m radie
-   45 ° till 270 ° sektor
r-van1724
-   gul rotary-
-   5,2 till 7,3 m radie
-   45 ° till 270 ° sektor

Notera!
- Enkel rads design/användning rekommenderas 

inte,
- Användning av radie under minsta radie (per 

modell) rekommenderas inte.
- Prestandadata härrörs från tester som utformas 

med ASABE S-standarder; ASABE S398.1

Sektorjustering

Radiejustering

munstycke munstycke

R-VAN 1724

Notera! Rotary-munstycken testade på 10 cm 
pop-upps. prestandadata tagna vid noll 
vindförhållanden.
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 50%
 50%

      
  1,4 4,0 0,29 19 22
  1,7 4,3 0,33 18 21
  2,1 4,8 0,36 15 18
  2,4 5 0,39 15 18
  2,8 5,2 0,42 15 18
  3,1 5,4 0,44 15 18
  3,4 5,5 0,47 15 18
  3,8 5,6 0,49 15 18
  1,4 4,0 0,22 19 22 
  1,7 4,3 0,25 18 21
  2,1 4,8 0,27 15 18
  2,4 5,0 0,29 15 18
  2,8 5,2 0,31 15 18
  3,1 5,4 0,33 15 18
  3,4 5,5 0,35 15 18
  3,8 5,6 0,37 15 18
  1,4 4,0 0,2 19 22
  1,7 4,3 0,22 18 21
  2,1 4,8 0,24 15 18
  2,4 5 0,26 15 18
  2,8 5,2 0,28 15 18
  3,1 5,4 0,29 15 18
  3,4 5,5 0,31 15 18
  3,8 5,6 0,33 15 18
                      1,4         4,0       0,15           19                 22
                      1,7         4,3       0,16           18                 21
                      2,1         4,8       0,18           15                 18
                      2,4          5         0,19           15                 18
                      2,8         5,2       0,21           15                 18
                      3,1         5,4       0,22           15                 18
                      3,4         5,5       0,23           15                 18
                      3,8         5,6       0,24           15                 18
                      1,4 4,0 0,1 19 22
  1,7 4,3 0,11 18 21
  2,1 4,8 0,12 15 18
  2,4 5 0,13 15 18
  2,8 5,2 0,14 15 18
  3,1 5,4 0,15 15 18
  3,4 5,5 0,16 15 18
  3,8 5,6 0,24 15 18
                      1,4 4,0 0,07 19 22
  1,7 4,3 0,08 18 21
  2,1 4,8 0,09 15 18
  2,4 5 0,10 15 18
  2,8 5,2 0,10 15 18
  3,1 5,4 0,11 15 18
  3,4 5,5 0,12 15 18
  3,8 5,6 0,12 15 18

      
  1,4 5,2 0,55 20 23
  1,7 5,8 0,62 18 21
  2,1 6,4 0,68 16 19
  2,4 6,7 0,73 16 19
  2,8 6,9 0,78 16 19
  3,1 7,1 0,83 16 19
  3,4 7,3 0,87 16 19
  3,8 7,4 0,91 16 19
  1,4 5,2 0,41 20 23 
  1,7 5,8 0,46 18 21 
  2,1 6,4 0,51 16 19 
  2,4 6,7 0,55 16 19 
  2,8 6,9 0,59 16 19 
  3,1 7,1 0,62 16 19 
  3,4 7,3 0,65 16 19 
  3,8 7,4 0,69 16 19
  1,4 5,2 0,37 20 23
  1,7 5,8 0,41 18 21
  2,1 6,4 0,45 16 19
  2,4 6,7 0,49 16 19
  2,8 6,9 0,52 16 19
  3,1 7,1 0,55 16 19
  3,4 7,3 0,58 16 19
  3,8 7,4 0,61 16 19
                      1,4         5,2       0,28           20                 23
                      1,7         5,8       0,31           18                 21
                      2,1         6,4       0,34           16                 19
                      2,4         6,7       0,36           16                 19
                      2,8         6,9       0,39           16                 19
                      3,1         7,1       0,41           16                 19
                      3,4         7,3       0,44           16                 19
                      3,8         7,4       0,46           16                 19
                      1,4 5,2 0,18 20 23
  1,7 5,8 0,21 18 21
  2,1 6,4 0,23 16 19
  2,4 6,7 0,24 16 19
  2,8 6,9 0,26 16 19
  3,1 7,1 0,28 16 19
  3,4 7,3 0,29 16 19
  3,8 7,4 0,46 16 19
                      1,4 5,2 0,14 20 23
  1,7 5,8 0,15 18 21
  2,1 6.4 0,17 16 19
  2,4 6,7 0,18 16 19
  2,8 6,9 0,20 16 19
  3,1 7,1 0,21 16 19
  3.4 7,3 0,22 16 19
  3,8 7,4 0,23 16 19

www.rainbird.eu

  bar m m3/h  mm/h  mm/h  bar m m3/h  mm/h  mm/h

ROTERANDE MUNSTYCKEN

munstycke

Serie R1318
EFFEKTDATA

munstycke

Serie R1724

observera: munstyckena har testats på pop-up
spridare med 10 cm stigning. effektdata baseras
på tester utan vind. 

ROTARY munstycken
roterande munstycke med flera strålar, för pop-up hus i serie 1800tm / Uni-spray™
Reducera komplexitet och kostnader för ditt system !

  Låg bevattningsinstensitet på 15,2 mm/tim 
minskar vattenfrånrinning och erosion.

  med ca 60 % lägre genomflöde än vad som 
är fallet hos konventionella munstycken blir 
det möjligt att använda fler spridare per zon 
med rotary munstycken och detta reducerar 
så väl övergripande systemkomplexitet som 
kostnader. 

  Flerstråliga munstycken sprider vattnet 
likvärdigt över 4,0 till 7,3 m.

BESKRIVNING
• Ett munstycke med Rain Curtin   
 teknologi 

- stora droppar för konstant prestanda.
- effektiv bevattning i närområdet.
- Jämn fördelning över hela kastradien.

• Installation och underhåll
- konstruerad för användning på hus i rain bird 

1800™ / Uni-spray™ serierna.
- Färgmarkering ovanpå munstycket för enkel 

identifiering. 
- när grönytorna kräver detta kan kastradien 

hos munstyckena r1318 ställas in på 4 m och 
hos munstyckena r1724 på 5,2 m med hjälp av 
inställningsskruven i rostfritt stål.

• Konstruktionslösningar
- anpassad bevattningsinstensitet över radie och 

yta underlättar projektering och installation.
- en bevattningsmängd på 15,2 mm/tim passar 

till rain bird 5000/5000 plus mpr rotor 
munstycken med mpr bevattning från 4,0 m till 
7,3 m. 

- mycket bra vattenspridning och utmärkt 
vindresistens. bibehåller en jämn tryckeffekt i 
området 1,4 till 3,8 bar, utan spraydimma vid 
högt tryck.

• Lösningen för speciella behov
- Låg bevattningsinstensitet (15,2 mm/tim) 

minskar vattenfrånrinning och erosion och är 
perfekt i sluttningar och på lerig jord.

- perfekt ombyggnadslösning: med ca. 60% 
lägre genomflöde än vad som är fallet hos 
konventionella munstycken till pop-up 
spridarna och en kastradie på 4 till 7,4 m kan 
rotary munstycken åtgärda systembrister som 
t.ex. stora avstånd, lågt tryck eller otillräcklig 
hydraulik.

• Hållbarhet
- gummikrage stoppar stora smutspartiklar 

medan små lätt kan passera så att deflektorn 
hålls ren och fri från smuts.

- silfilterstorleken förhindrar att större 
smutspartiklar tar sig in i munstycket. 

- tre års tillverkningsgaranti.

FAKTA
tryckutjämning: 1,4 till 3,8 bar
avstånd: 4 m till 7,6 m

MODELLER
R13-18Q: 5,5 m munstycke för fjärdedelszon.
r13-18t: 5,5 m munstycke för tredjedelszon.
r13-18H: 5,5 m munstycke för halvzon.
r13-18F: 5,5 m munstycke för helzon.

R17-24Q: 7,4 m munstycke för fjärdedelszon.
r17-24t: 7,4 m munstycke för tredjedelszon.
r17-24H: 7,4 m munstycke för halvzon.
r17-24F: 7,4 m munstycke för helzon.
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sbe-075

sba-050

sba-075

sb-tee

sbe-050

sba-CpLg
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POP-UP SPRIDARE OCH TILLBEHÖR

SPX-FLEX 
Flexibel avlastningslang.

ANVÄNDNING
den nya anslutningsslangen för spridare, gör 
monteringen extra enkel och snabb. 

BESKRIVNING
• Enkelhet: det speciella materialet är mycket fl exi-

belt och veckas inte så lätt  vi lket gör 
installeringen snabb och smidig. 

• Pålitlighet: anslutningarna är mycket stabila i 
jämförelse med andra, jämförbara system.

• Hållbarhet: SPX-FLEX står emot högt tryck och
 trycktoppar. anslutningarna är mycket pålitliga. 
• Levereras på 30, 100 m rullar.
• Tillverkad i polyethylen.
• Ny, mycket fl exibel utformning som inte veckas.
• Färg: svart med gröna ränder, lätt att se.
• Specialkonstruerad förpackning: slangen är lätt 

att rulla av.

FAKTA
innerdiameter: 12,5 mm
minsta materialtjocklek: 2,5 mm
max. arbetstryck och temperatur: 5.5 bar och 
43°C.

MODELLER
spX-FLeX: längd på rulle 30 m 
spX-FLeX: längd på rulle 100 m

SERIE SB
anslutningskomponenter.

ANVÄNDNING
detta fl exibla monteringssystem
(SB + SPX-Flex) är perfekt för inbyggnad på 
platser med extra kraftigt belastningstryck kan 
förväntas från fordon eller maskiner samt vid 
kanter, gångvägar eller i närheten av mur.

BESKRIVNING
• Finns i sex utföranden.
• Monteras utan klister, verktyg eller klämmor. 

anslut ningskopplingen trycks in i 
avlastningsslangen och skruvas fast manuellt.

• Observera:  använd inget glidmaterial (fett, 
tvål, olja etc.).

FAKTA
max. arbetstryck: 5,5 bar.

MODELLER
sbe-050: vinkelkoppling, slanganslutning ½” 
(15/21) yttergänga.
sba-050: rak koppling, slanganslutning ½” 
(15/21) yttergänga
sb-tee: t-koppling, 3 x slanganslutning.
sb-CpLg: muff  , 2 x slanganslutning.
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POP-UP SPRIDARE OCH TILLBEHÖR

MODELL
1800-eXt

PA-8S
mellanstycke i plast för munstycken i serie 1800™ och Uni-spray™ .

XBA-1800
adapter till micro-spridare Xs och sXb på serie 1800™.

MODELL
pa-8s

ANVÄNDNING
Med denna adapter kan micro-spridare XS (XS-90, 
XS-180 och SX-360) samt SXB (SXB-180 och SXB-360) 
monteras på serie 1800™ eller, med mellanstycke 
PA-8S, på ett fäströr med ½ ” (15/21) yttergänga.
Xba-1800 kan också användas med en pa-8s busk-
adapter för 1/2” (15/21) yttergänga på ett fäströr.

SERIE 1400
tryckutjämnande fullcirkel-bubbler.

ANVÄNDNING
denna tryckutjämnande bubbler passar till be -
vatt  ning av rabatter, häckar, träd och rosplantor 
där man vill ha låg genomströmningshastighet på 
vattnet.

BESKRIVNING
• Tryckutjämning från 1.5 till 6.2 bar.
• Extra låg genomströmning.
• Ingen inställning behövs.
• Levereras med silfilter.
• Robust och hållbar konstruktion i plast och 

gummi.
• Monteras på fäströr med 1/2” (15/21) 

yttergänga.

MODELLER
1401: 0.06 m3/tim
1402: 0,11 m3/tim
1404: 0,23 m3/tim
1408: 0,46 m3/tim

BESKRIVNING
• Monteras enkelt utan verktyg.
• Passar alla spridare i serie 1800™ .

MODELL
Xba-1800

ANVÄNDNING
Förlängningen 1800-eXt gör det möjligt att öka 
stigningshöjden med 16,5 cm så att även högre 
växter kan vattnas.

BESKRIVNING
• Plast i hög kvalitet.
• Enkel montering  utan verktyg.
• Passar alla Rain Bird pop-up spridare och mun-

stycken. Undantag: får inte användas tillsammans 
med bubbler. 

• Maximalt två förlängningar per pop-up spridare.

FAKTA
genomflöde: 0,06 till 0,46 m3/tim.
avstånd: 0,3 till 0,9 m.
tryck: 1,4 till 6,2 bar.

MÅTT
Anslutning nere:  1/2” (15/21) IG.
Höjd: 2,5 cm.
synlig diameter: 2,5 cm.

BESKRIVNING
• Passar till silfiltret som levereras med munstycken 

i serie 1800™ och Uni-spray™.
• Anslutning:  ½” (15/21) innergänga.
• Mellanstycke i plast av hög kvalitet.
• Passar alla plastmunstycken i serie 1800™ .

ANVÄNDNING
mellanstycke i plast för montering av munstycken i 
serie 1800™  på fäströr med 1/2” (15/21) yttergänga.

 serier vattenmängd l/tim  bevattningsmönster
 
 1401 57 nedåtrinnande
 1402 114 nedåtrinnande
 1404 227 paraplymönster
 1408 454 paraplymönster

1800-EXT
Förlängning till pop-up spridare i serie 1800™ och Uni-spray™.
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Tips på vattenbesparing

 • rain Curtain™munstycksteknologi är 
standard för en vattenbesparande 
prestanda. rain Curtain™ prestanda 
finns till alla rain birds spridare.

 • spridarserie 5000 med prs reducerar 
vattensvinnet med 15%-45%. genom 
att eliminera tryckvariation och/eller 
övertryck, du sparar vatten och får ett 
grönare resultat.

 • alla spridare med sam, seal-a-matic 
backventil skyddar mot dränering från 
spridare på lägre marknivåer, stoppar 
vattensvinn och hindrar förstörelse i 
landskapet på grund av översvämm-
ning och/eller erosion.

SPRIDARE OCH TILLBEHÖR

Viktigaste produkterna Spridare med stängda Hus Spridare med öppna hus

          3500
Serien

5000/5000
Plus 

Serien

5500
Serien

Falcon™
6504 8005 2045A

Maxi-Paw™

Vanligaste installationerna

turfgräs 4,5 m till 9 m

turfgräs 7,5 m till 15 m

turfgräs över 15 m

konstgräs 30,5 m to 54 m

villaträdgårdar

parker

områden med risk för  vandalism och förstörelse

sluttningar

sportfält

tryckreglerade

områden med mycket vind

Långt turfgräs
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3

4

5

6

4,6 / 10,7 m 3500

6,7 / 13,7 m MAXI-PAW™

7,6 / 15,2 m                                                5000 / 5000 Plus / 5000 Plus PRS 

5,2 / 16,8 m 5500

SPRIDARE OCH TILLBEHÖR

kastradien är i regel en av de mest avgörande detal jerna när man väljer spridare. 
med tabellens hjälp kan du göra ett första urval bland rain birds spridare. den visar maximal kastradie för varje spridarmodell när det är helt vindstilla. Fakta avser: 
• minsta munstycke och lägsta tryck.
• största munstycke och maximalt tillåtet tryck.

ÖVERSIKTSTABELL POP-UP SPRIDARE
medelstor kastradie.

vattenförbrukning: 0,12 till 1,04 m3/tim
Förinställt tryck: 1,7 till 3,8 bar

vattenförbrukning: 0,34 till 1,91 m3/tim
Förinställt tryck: 1,7 till 4,1 bar

vattenförbrukning: 0,17 till 2,19 m3/tim
Förinställt tryck: 1,7 till 4,5 bar

vattenförbrukning: 0,33 till 3,52 m3/tim
Förinställt tryck: 2,1 till 6,2 bar

• 3500 Serien - Liksom alla Rain Bird spridare använder 3500 spridaren  Rain Curtain™ munstyckesteknologi för att leverera det resultat du förväntar 
dig när du hanterar vattnet på ett klokt sätt. 

• 5000 Serien - Vill du ha den mest vatteneff ektiva kombinationen? Välj 5000/5000 Plus med SAM, PRS och MPR munstycken. Antingen om du förlitar 
dig på Rain Curtain Munstycken för att leverera vattnet eff ektivt eller MPR munstycken för att försäkra dig om en anpassad nederbördsmängd, 
5000/5000 Plus Seriens spridare ger dig möjlighet till klok vattenhantering.

• 5000 PRS Serien - Tryckregleringen (PRS) justerar det inkommande vattentrycket, och förhindrar dimma eller för små droppar från spridaren, detta 
hjälper dig att spara vatten. 

• 5000 MPR Munstycken - 5000/5000 Plus MPR Munstycken levererar anpassad nederbördsmängd mellan radierna 7,6 till 10,7 m. Detta förhindrar 
risken för över- eller underbevattning.

• 5505/8005 Serierna - Med Rain Curtain™ Munstyckenas presterande och spridarnas motståndskraft mot sabotage, 5505/8005 Serierna försäkrar 
dig om att vattnet hamnar där det hör hemma. 
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3504- pC- sam

  1,7 4,6 0,12 12 14 
  2,0 4,8 0,13 12 13 
 0,75 2,5 5,2 0,16 12 13 
  3,0 5,2 0,17 13 15 
  3,5 5,4 0,19 13 15 
  3,8 5,5 0,19 13 15 
  1,7 6,1 0,17 9 11 
  2,0 6,2 0,19 10 11 
 1,0 2,5 6,4 0,21 10 12 
  3,0 6,4 0,24 12 13 
  3,5 6,6 0,26 12 14 
  3,8 6,7 0,27 12 14 
  1,7 7,0 0,24 10 11 
  2,0 7,0 0,26 11 12 
 1,5 2,5 7,0 0,30 12 14 
  3,0 7,3 0,33 12 14 
  3,5 7,3 0,36 13 15 
  3,8 7,3 0,37 14 16 
  1,7 8,2 0,32 9 11 
  2,0 8,2 0,34 10 12 
 2,0 2,5 8,2 0,39 12 13 
  3,0 8,2 0,43 13 15 
  3,5 8,4 0,47 13 15 
  3,8 8,5 0,49 13 15 
  1,7 8,8 0,49 13 15 
  2,0 9,1 0,53 13 15 
 3,0 2,5 9,4 0,60 13 16 
  3,0 9,4 0,67 15 17 
  3,5 9,6 0,71 15 18 
  3,8 9,8 0,74 16 18 
  1,7 9,4 0,67 15 17 
  2,0 9,7 0,73 16 18 
 4,0 2,5 10,1 0,83 16 19 
  3,0 10,6 0,92 16 19 
  3,5 10,7 1,00 18 20 
  3,8 10,7 1,04 18 21 


 50%
 50%

  bar m m3/h  mm/h  mm/h

SPRIDARE OCH TILLBEHÖR

 munstycke

EFFEKTDATA

exempel

Delradie

S=SAM 

Modell
3504
4’’ stigningshöjd

  Prestanda – Rain Curtain™ munstycken.

  Hela 4” (10,2 cm) stigningshöjd (mätt från 
höljet till munstycket).

  Pålitligt– tre års tillverkningsgaranti.

BESKRIVNING
• Rain Curtain munstyckesteknologi

- munstyckesenhet med sex rain Curtain™ 
munstycken erbjuder:

- stora droppar för konstant prestanda.
- effektiv bevattning i närområdet.
- Jämn fördelning över hela kastradien.

• Installation & Underhåll
- sektorn ställs enkelt in ovanifrån; det enda 

verktyg som behövs är en platt skruvmejsel.
- kastradien kan reduceras med upp till 25% 

med hjälp av justeringsskruven, utan att 
man behöver byta munstycke.

- snabbkontroll radie/snabbt framåt
- självreglerande stator som inte behöver 

bytas när munstycke byts.
- enkelt att ta ut silfilter.
- Funktion för munstyckesborttagning.

• Konstruktionslösningar
- spridarna i 3500 serien finns i 4” och sam™ 

modeller.
- Tillval i form av Seal-A-Matic™ (SAM™) 

spärrventil som klarar en höjdskillnad 
på upp till 2,1 m för att förhindra 
vattenansamlingar och erosion hos lägre 
placerade spridare.

- gummiskydd och självrenande 
justeringsskruv för kastradie gör att mindre 
mängd smuts tränger in och förbättrar 
pålitligheten.

- vändspridare, en modell för sektor och full
 cirkel på 40 - 360°.

• Hållbarhet
- vattensmord drivmekanism för kontinuerlig, 

pålitlig drift.
- Flerfunktionsavstrykare skyddar  insidan 

mot nedsmutsning och sörjer för pålitlig 
upp- och inkörning.

FAKTA
kastradie: 4.6-10.7 m.
kastradie med justeringsskruv: ner till 2.9 m.
tryck: 1.7-3.8 bar.
genomflöde: 0.12-1.04 m3/tim.
1/2” (15/21) IG nedre anslutningsgänga.
stråljustering: 40°-360°.

POP-UP SPRIDARE SERIE 3500
turbinspridare för små till medelstora kastradier.
den mest sålda ½’’ spridaren i europa.

MÅTT
stigningshöjd: 10,2 cm.
Husets höjd: 16,8 cm.
synlig diameter: 2,9 cm.
observera: stigningshöjden har mötts från 
höljet och till mitten på munstycket. Husets 
höjd är uppmätt med
inkörd spridare.

MODELLER
modellerna kan ställas in från 40-360 grader.
3504-pC: vändspridare, en modell för sektor och
fullcirkel.
3504-pC-sam: vändspridare med sektor och full
cirkel samt sam spärrventil.
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5004- pL- pC-sam - ss

SPRIDARE OCH TILLBEHÖR

exempel

Modell
Plus

Rostfritt 
stålRotation

«PC» för 40-360 grader
«FC» endast för 360 grader

Modell
5000 serie
 4” pop-up enhet

Tillval

  grönare gräs med lägre vattenförbrukning 
– Rain Curtain™ munstycken ger överlägsen 
fördelning.

  snabbare installering med anpassat 
bevattningsflöde hos mpr munstycken. 

  mångsidighet: Flera olika modeller för att 
täcka upp alla typer av bevattning.

BESKRIVNING
• Rain Curtain™ munstyckesteknologi

– Rain Curtain™ munstycken är standard hos 
alla 5000/5000 plus spridare.

 • Större vattendroppar för bättre 
vindmotstånd.

 • Effektiv bevattning i närområdet.
 • Jämn fördelning över hela kastradien.
– Munstyckesenhet som består av fyra 

rain Curtain™ munstycken med låg 
stigningsvinkel (stigningsvinkel 10°) och åtta 
standardmunstycken (stigningsvinkel 25°) 
som ger 7,6 till 15,2 mkastradie.

– Självjusterande munstycken.
• Installation & Underhåll

– Klickmekanism för snabb inställning vid 
installeringen.

– Enklare underhåll med en ny självrenande 
justeringsskruv.

– 5000 Plus är utrustade med en 
flödesavstängning som stoppar vattenflödet 
till en speciell spridare medan systemet 
fortfarande arbetar.

– Sektorn ställs enkelt in ovanifrån. Det enda 
man behöver är en platt skruvmejsel.

– Kastradien kan reduceras med upp till 25 
% med hjälp av justeringsskruven, utan att 
man behöver byta munstycke.

• Konstruktionslösningar
– Tillval för serie 5000 Plus:
 • Pop-up enhet i rostfritt stål för SS 

modellerna.
 • Seal-A-Matic (SAMtm) spärrventil som 

stänger upp till en höjdskillnad på 2,1 m.
– 5000 Plus spridarna finns i 4”, 6”, 12” samt i 

rostfritt stål.
– Verklig stigning 4” (10 cm), 6” (15,2 cm) och 

12” (30,5 cm) (uppmätt från höljet och till 
munstycket).

– 40 - 360° kastradie och fullt vändvarv i en 
och samma modell (finns även med fullvarv 
utan vändning).

– MPR-munstycken förenklar planering och 
installering med anpassade flödesmängder 
från 7,6 till 10,7 m.

 Förenkla planeringsprocessen. munstycken 
med olika stigningshöjder och kastradier 
kan blandas i samma zon när man använder 
mpr munstycken.

5004-pL-pC-ss-sam-3.0 : sektor, pop-up enhet 
med hölje i rostfritt
stål, sam spärrventil och förinstallerat 
munstycke, storlek 3.0.
5006-pL-pC: sektor.
5006-pL-pC-ss-sam : sektor, pop-up enhet med 
hölje i rostfritt stål, sam spärrventil. 
5012-pL-pC: sektor.

TILLBEHÖR
skruvmejsel för spridaruppdragning

SERIE 5000/ 5000 PLUS
det senaste inom modern sprinklerteknologi.
sprinkler av allra bästa kvalitet.

• Hållbarhet
– Gummiskydd är standard och skyddar 

extra. 5000 plus har ett grönt skydd medan 
5000 har ett svart.

– Motståndskraftig enhet som passar extra 
bra i privata eller offentliga anläggningar.

– Kraftig returfjäder garanterar säker 
inkörning av pop-up delen.

– Tryckaktiverad flerfunktionsavstrykare 
skyddar insidan mot nedsmutsning och 
sörjer för pålitlig upp- och inkörning.

– Extra O-ringar och packningar ger utökat 
skydd när vattnet är “sandigt”.

– Fem års tillverkningsgaranti.

FAKTA
kastradie: 7,6 till 15,2 m
kastradie med justeringsskruv: 5,7 m
tryck: 1,7 till 4,5 bar
genomflöde: 0,17 till 2,19 m3/tim
stigningsvinkel:
- standardvinkel rain Curtaintm munstycken: 
25°.
- rain Curtaintm munstycken med låg 
stigningsvinkel: 10°.
¾” IG nedre anslutningsgänga.

MÅTT
Stigningshöjd: (från höljet och till mitt på 
munstycket):
- 5004 /5004 plus: 10 cm
- 5006 plus: 15 cm
- 5012 plus: 30 cm
Husets höjd: (inkörd spridare)
- 5004 /5004 plus: 18,5 cm
- 5006 plus: 24,5 cm
- 5012 plus: 42,9 cm
synlig del: 4,1 cm

TILLVAL
MPR (Matched Precipitation Rate) munstycken 
med anpassat genomflöde förenklar 
planeringsprocessen eftersom det blir möjligt 
att blanda spridare med olika stigningshöjder 
och kastradier inom samma zon. passar 
tillsammans med rain bird 5000 / 5000 plus / 
5000 plus prs / Upg spridare.

MODELLER
Sektor (Part Circle units -PC) kan ställas in från 
40-360°.
Fullcirkel (Full Circle units -FC) finns endast 
med 360°.
5004-pC: sektor 5004.
5004-pL-FC: Fullcirkel 5004 plus.
5004-pL-pC-3.0 : sektor med förinstallerat 
munstycke, storlek 3.0 5004 plus.

Modell 5000 Plus
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5000  (PRS) 

SPRIDARE OCH TILLBEHÖR

5000/5000 PLUS PRS 
spridarna som kan mer - 
med integrerad tryckreglering.

ANVÄNDNING
pop-up spridaren 5000/5000 pLUs prs kombinerar 
rain birds prisbelönade rain Curtaintm teknologi 
med en tryckreglering i pop-up enheten och 
lägger därmed fast nya riktlinjer för effektivitet hos 
muns tycken. Spridarna som kan mer !

BESKRIVNING
• Fem års garanti.
• Ett tryckregleringssystem (PRS) i pop-up 

enheten reducerar arbetstrycket för optimal 
munstyckeseffekt på 3,1 bar.

• PRS sparar vatten genom att:
 - eliminera tryckskillnader från spridare till 

spridare.
 - ingen dimbildning på grund av högt tryck.
 - ännu jämnare fördelning av vattnet när mun-

s tycket arbetar med optimalt tryck.
• Inget underhåll behövs. 
•  Spridarna i serien 5000 PLUS PRS finns i 4” (10 

cm pop-up enhet) utförande och som SS/SAM 
(pop-up enhet i rostfritt stål/spärrventil). 

• Grönt standardgummiskydd.
• Extra stabilt, hållbart skydd för användning i villa-

t räd gården eller på sportplatser eller grönytor.
• Optimal vattenfördelning och gröna gräsmattor 

med  rain Curtain™ teknologin.
• Munstyckessats inklusive munstycken med låg 

stigning hos strålen och åtta rain Curtaintm 
standardmunstycken (strålens stigning 25°) samt 
en kastradie på 7,6 till 14,3 m.

• MPR-munstycken som tillval; flödesmäng-
derna hos de olika munstyckena är anpassade 
till varandra (7,6 till 10,7 m).

• ”Flow Shut-Off” funktion: vattnet kan stängas 
av hos en spridare utan att man behöver 
stänga systemet.

• Det går fortare, och är enklare, att byta mun-
stycken: vattenflödet kan stängas av på spridaren 
med hjälp av en skruvmejsel; det räcker att vrida 
180°. 

• Mycket kraftig returfjäder garanterar säker 
nerkörning av pop-up enheten. 

• Sektorn ställs in ovanifrån med en liten, platt 
skruvmejsel.

• Vändspridare, en modell för full- och sektor 
ka stradie, 40°-360°.

• Förenklad installering; det fast inställda anslaget 
kan ändras.

• Justeringsskruven gör det möjligt att reducera 
kastradien med upp till 25%.

• 10, 2 cm (4”) verklig stigningshöjd (mätt från 
locket till mitten av munstycket).

• Tryckaktiverad flerfunktionsavstrykare håller 
smutsen borta från insidan och sörjer för pålitlig 
upp och nerkörning av pop-up enheten.

• Pop-up enhet i rostfritt stål som tillval ger extra 
skydd på ytor där det finns risk för slitage.

• Spärrventil Seal-A-Matic™ (SAM) som tillval: 
förblir stängd upp till en höjdskillnad på 2,1 m. 
gör att erosion och vattenansamling undviks . 

FAKTA
kastradie: 7,6 till 15,2 m.
tryck: 1,7 till 5,2 bar.
genomflöde: 0,17 till 1,85 m3/tim.
Anslutningsgänga: ¾” IG.
bevattningsmängd: 5 till 26 mm/tim.

MÅTT
stigningshöjd:  10 cm
Husets höjd: 18,5 cm
synlig diameter: 4,1 cm
observera: stigningshöjden har mätts från locket 
och till mitten på munstycket. 
Husets höjd är uppmätt med spridaren nere.

MODELLER
Sektorspridarna(PC) kan ställas in från 40°-360°.
5004pCr: sektor med tryckregleringssystem och 
förinställt munstycke, strl. 3.0
5004pLpCr: sektor med tryckregleringssystem, 
pop-up enhet i rostfritt stål, spärrventil sam   
Upg+pCsr: sektor med tryckregleringssystem, 
spärrventil sam och förinställt munstycke, strl. 3.0

Tryckreglering i pop-up 

enheten (PRS) 
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 50%
 50%

1,0

1,7 7,6 0,17 6 7
2,0 8,0 0,18 6 6
2,5 8,6 0,20 5 6
3,0 8,8 0,22 6 7
3,5 8,8 0,24 6 7
4,0 8,8 0,26 7 8
4,5 8,8 0,27 7 8

1,5

1,7 8,2 0,26 8 9
2,0 8,6 0,28 8 9
2,5 9,2 0,32 8 9
3,0 9,4 0,35 8 9
3,5 9,4 0,38 9 10
4,0 9,4 0,41 9 11
4,5 9,4 0,44 10 11

2,0

1,7 8,8 0,33 9 10
2,0 9,1 0,36 9 10
2,5 9,5 0,41 9 10
3,0 9,7 0,45 10 11
3,5 9,9 0,49 10 11
4,0 10,1 0,52 10 12
4,5 10,1 0,56 11 13

3,0

1,7 8,8 0,51 13 15
2,0 9,3 0,55 13 15
2,5 10,1 0,62 12 14
3,0 10,6 0,68 12 14
3,5 10,8 0,74 13 15
4,0 11,0 0,80 13 15
4,5 11,0 0,84 14 16

1,5

1,7 10,1 0,25 5 6
2,0 10,2 0,28 5 6
2,5 10,4 0,31 6 7
3,0 10,6 0,34 6 7
3,5 10,7 0,37 7 8
4,0 10,6 0,40 7 8
4,5 10,4 0,42 8 9

2,0

1,7 10,7 0,34 6 7
2,0 10,8 0,36 6 7
2,5 11,0 0,41 7 8
3,0 11,2 0,45 7 8
3,5 11,3 0,49 8 9
4,0 11,1 0,52 8 10
4,5 10,7 0,55 10 11

2,5

1,7 10,7 0,41 7 8
2,0 10,9 0,44 7 9
2,5 11,3 0,50 8 9
3,0 11,3 0,56 9 10
3,5 11,3 0,60 9 11
4,0 11,3 0,64 10 12
4,5 11,3 0,68 11 12

3,0

1,7 11,0 0,51 8 10
2,0 11,2 0,55 9 10
2,5 11,2 0,62 9 11
3,0 12,1 0,69 9 11
3,5 12,2 0,74 10 12
4,0 12,2 0,80 11 12
4,5 12,2 0,84 11 13

4,0

1,7 11,3 0,66 10 12
2,0 11,6 0,71 11 12
2,5 12,3 0,81 11 13
3,0 12,7 0,89 11 13
3,5 12,8 0,97 12 14
4,0 12,8 1,04 13 15
4,5 12,8 1,10 13 15

5,0

1,7 11,9 0,84 12 14
2,0 12,1 0,91 12 14
2,5 12,7 1,03 13 15
3,0 13,5 1,13 12 14
3,5 13,7 1,23 13 15
4,0 13,7 1,32 14 16
4,5 13,7 1,40 15 17

6,0

1,7 11,9 0,97 14 16
2,0 12,4 1,05 14 16
2,5 13,2 1,21 14 16
3,0 13,9 1,34 14 16
3,5 14,2 1,45 14 17
4,0 14,9 1,55 15 17
4,5 14,6 1,64 15 18

8,0

1,7 11,0 1,34 22 26
2,0 11,8 1,45 21 24
2,5 13,3 1,63 19 21
3,0 14,1 1,79 18 21
3,5 14,9 1,93 18 20
4,0 15,2 2,06 18 21
4,5 15,2 2,19 19 22

bar m m3/h  
mm/h

 
mm/hbar m m3/h  

mm/h
 

mm/h

SPRIDARE OCH TILLBEHÖR

Rain Curtain™ munstycken med lågt 
stigande stråle

Munstycken Uniform+ 
Rain Curtain™ munstycken

 munstycke

Stora droppar för kontinuerlig bevattning Effektiv närområdesbevattning Jämn vattenfördelning över hela kastradien
Det finns tre egenskaper som gör Rain Curtain munstyckesteknologin överlägsen.

rain Curtain teknologin producerar ett optimalt 
flöde av vattendroppar som inte är så vindkänsliga
och som därför minimerar uppkomsten av
vattendimma och minskar avdunstningen.
rätt vattenmängd transporteras till den plats
där vattnet behövs vilket sparar tid och pengar
och - inte minst viktigt - något av det mest
värdefulla i naturen, nämligen vatten.

effektiv och skonsam bevattning runt spridaren 
gör att det inte bildas bruna fläckar och frön 
spolas inte bort. 

rain birds stora urval av rain Curtain 
munstycken (0,12-8,24 m3/tim), (4,6-24,7m)] 
erbjuder optimal vattenspridning över hela 
kastradiens yta.
detta ger möjlighet till stor flexibilitet i
projekteringsarbetet.

Installera beprövad Rain CurtainTM teknologi

MUNSTYCKEN 5000 / 5000 PLUS / 5000 PLUS PRS             
rain CUrtaintm

Rain Curtain munstycke sett framifrån Rain Curtain munstycke sett bakifrån

 munstycke
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5000 -mpr - 25  - Q


 50%
 50%

90°
1,7 7,0 0,17 13,7 15,8
2,4 7,3 0,20 14,9 17,3
3,1 7,6 0,23 15,6 18,1
3,8 7,6 0,25 17,4 20,1
4,5 7,6 0,27 18,9 21,9

120°
1,7 7,0 0,23 13,9 16,0
2,4 7,3 0,27 15,4 17,8
3,1 7,6 0,31 16,2 18,7
3,8 7,6 0,35 18,0 20,7
4,5 7,6 0,38 19,6 22,6

180°
1,7 7,0 0,33 13,3 15,4
2,4 7,3 0,39 14,7 17,0
3,1 7,6 0,45 15,5 17,9
3,8 7,6 0,50 17,3 20,0
4,5 7,6 0,55 18,9 21,8

360°
1,7 7,0 0,63 12,8 14,8
2,4 7,3 0,76 14,2 16,4
3,1 7,6 0,87 14,9 17,3
3,8 7,6 0,97 16,6 19,2
4,5 7,6 1,05 18,1 20,9

90°
1,7 8,8 0,23 12,0 13,8
2,4 9,1 0,28 13,4 15,4
3,1 9,1 0,32 15,2 17,6
3,8 9,1 0,35 17,0 19,6
4,5 9,1 0,38 18,4 21,2

120°
1,7 8,8 0,30 11,7 13,5
2,4 9,1 0,35 13,2 15,2
3,1 9,1 0,42 15,1 17,4
3,8 9,1 0,47 16,8 19,4
4,5 9,1 0,51 18,3 21,1

180°
1,7 8,8 0,49 12,5 14,4
2,4 9,1 0,59 14,1 16,2
3,1 9,1 0,67 16,1 18,6
3,8 9,1 0,75 17,9 20,7
4,5 9,1 0,82 19,6 22,6

360°
1,7 8,8 0,96 12,3 14,2
2,4 9,1 1,15 13,8 15,9
3,1 9,1 1,31 15,7 18,1
3,8 9,1 1,45 17,4 20,0
4,5 9,1 1,57 18,8 21,7

90°
1,7 9,8 0,32 13,4 15,4
2,4 10,4 0,38 14,1 16,3
3,1 10,7 0,44 15,3 17,7
3,8 10,7 0,48 17,0 19,6
4,5 10,7 0,52 18,4 21,3

120°
1,7 9,8 0,40 12,7 14,6
2,4 10,4 0,49 13,6 15,6
3,1 10,7 0,56 14,7 17,0
3,8 10,7 0,62 16,4 18,9
4,5 10,7 0,68 17,9 20,7

180°
1,7 9,8 0,62 13,1 15,2
2,4 10,4 0,76 14,1 16,3
3,1 10,7 0,87 15,2 17,6
3,8 10,7 0,96 16,9 19,5
4,5 10,7 1,05 18,4 21,3

360°
1,7 9,8 1,22 12,8 14,8
2,4 10,4 1,50 14,0 16,2
3,1 10,7 1,72 15,1 17,5
3,8 10,7 1,91 16,8 19,4
4,5 10,7 2,09 18,3 21,2

bar m m3/h  
mm/h

 
mm/h bar m m3/h  

mm/h
 

mm/h

bar m m3/h  
mm/h

 
mm/h

5000-MPR-25

5000-MPR-30

5000-MPR-35

SPRIDARE OCH TILLBEHÖR

MPR-MUNSTYCKEN 5000 / 5000 PLUS / 5000 PLUS PRS 
munstycken med anpassad bevattningsmängd.

ANVÄNDNING
rain birds mpr munstycken gör arbetet enklare 
när en bevattningsanläggning ska planeras och 
spridare installeras eftersom anpassade flöden 
strömmar genom de olika munstyckena, som 
har kastradier mellan 7,6 och 10,7 m. spridare 
med varierande sektorer och kastradier kan 
installeras på samma ventil och detta ger 
en jämn vattenfördelning utan över- eller 
undervattning och ett stort mått flexibilitet vid 
planeringsarbetet. mpr-munstycken passar alla 
spridare i serien 5000 plus.

BESKRIVNING
• Tre munstyckessatser med kastradier på 7,6 m, 

9,1 m och 10,7 m.
• Varje sats innehåller ett Q (90°), T (120°), H (180°) 

och F (360°) munstycke.
• Kompatibel med spridare i serie 5000/5000 

plus/5000 plus prs.
• Rain Curtain™ teknologin erbjuder:
- optimala droppar för kontinuerlig bevattning
- effektiv närområdesbevattning.
- Jämn vattenfördelning över hela kastradien.
• Den låga bevattningsmängden på ca. 15 mm/

tim gör att vattensamlingar och erosion undviks.
• Färgkodning gör det lätt att identifiera 

kastradien.
• Munstyckena är enkla att sätta i eller ta ur.
• Munstycks”träden” kan staplas vilket gör förva-

ringen praktisk.

FAKTA
• Kastradie: 7,6 m till 10,7 m.
•  Tryck: 1,7 till 4,5 bar.
• Vattenförbrukning: 0,17 till 2,09 m3/tim.

MODELLER
• 5000MPRMPK : påse med 30 st  5000-MPR-

munstycksträd: 10 med 5000-mpr-25, 10 med 
5000-mpr-30 och 10 med 5000-mpr-35

EFFEKTDATA

 munstycke

 munstycke

 munstycke

Minisats med fyra munstycken. Modell
Spridare

exempel

Munstycke
Passande
Bevattningsmängd

Mönster 25’ 
Q=Quarter, 
fjärdedel
T=Third, 
tredjedel
H=Half, halv
F=Full, hel

Kastradie
Måttomvandlare 10.8 
cm 25’ (=7,6 m)
30’ (=9,1m)
Måttomvandlare 
10.8 cm 35’ 
(=10,7m)

5000-MPR-25

5000-MPR-30

5000-MPR-35
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07-La
1,7 6,7 0,34 15 17
2,0 6,9 0,38 16 18
2,5 7,1 0,42 17 19
3,0 7,4 0,46 17 19
3,5 7,6 0,50 17 20
4,0 7,6 0,54 19 22
4,1 7,6 0,54 19 22

10-La
1,7 7,6 0,77 27 31
2,0 8,1 0,83 25 29
2,5 8,7 0,91 24 28
3,0 9,2 1,00 24 27
3,5 9,6 1,09 24 27
4,0 9,8 1,19 25 29
4,1 9,8 1,23 26 30

06
1,7 - - - -
2,0 - - - -
2,5 11,4 0,46 7 8
3,0 11,5 0,51 8 9
3,5 11,6 0,55 8 9
4,0 11,6 0,58 9 10
4,1 11,6 0,59 9 10

07
1,7 9,8 0,50 10 12
2,0 10,4 0,55 10 12
2,5 11,0 0,60 10 11
3,0 11,7 0,66 10 11
3,5 12,2 0,72 10 11
4,0 12,5 0,78 10 12
4,1 12,5 0,79 10 12

08
1,7 10,7 0,64 11 13
2,0 11,1 0,68 11 13
2,5 11,5 0,75 11 13
3,0 12,0 0,82 11 13
3,5 12,4 0,89 12 13
4,0 12,7 0,94 12 14
4,1 12,8 0,95 12 13

10
1,7 11,6 0,95 14 16
2,0 12,0 1,01 14 16
2,5 12,3 1,11 15 17
3,0 12,7 1,21 15 17
3,5 13,0 1,31 16 18
4,0 13,3 1,42 16 19
4,1 13,4 1,45 16 19

12
1,7 11,9 1,25 18 20
2,0 12,3 1,32 17 20
2,5 12,7 1,45 18 21
3,0 13,2 1,58 18 21
3,5 13,6 1,72 19 22
4,0 13,7 1,86 20 23
4,1 13,7 1,91 20 24


 50%
 50%

bar m m3/h  
mm/h

 
mm/h

bar m m3/h 
 mm/h

 
mm/h

SPRIDARE OCH TILLBEHÖR

EFFEKTDATA
MAXI-PAW MPR MUNSTYCKEN

VERKTYG

42064
ANVÄNDNING
nyckel för demontering av spridarens 
innerkomponent, för mini-paw® och 
maxi- paw™ spridare.

MODELL
42064

LA MUNSTYCKEN

TILLBEHÖR
2045a sam kit

 munstycke

 munstycke

ANVÄNDNING
denna robusta slagarmspridare passar att bygga 
in i små till medelstora automatiska bevattnings-
anläggningar i villaträdgårdar och till grönytor. 
de är speciellt utformade för lågt tryck och liten 
fl ödesmängd. dessa produkter uppvisar mycket 
bra kapacitet också när vattnet är smutsigt. 

BESKRIVNING
• Beprövad cirkelspridare.
• Stigningshöjd: 7,6 cm.
• Utbytbara munstycken med bajonettgänga, 

märkta i färg.
• Fem MPR-munstycken, d.v.s. fl ödet hos de olika 

munstyckenas spraymönster är anpassat till övriga 
fl öden, dessutom två munstycken där strålen har 
låg stigningsradie.

• Enkelt munstyckesbyte, verktyg behövs inte.
• Spridararm med två motvikter; långsam vridning 

ger utmärkt kastradie.
• Lågt arbetstryck och låg genomströmningsmängd.
• Beprövad konstruktion.   
• Enda modellen för full- och sektor kastradie på 

20° till 340°. 
• Precision Jet tube (PJ™ ) minimerar sidostänk.
• Justeringsskruv.
• Avstrykare.
• Vändmekanism för bevattning med sektor ka -

stradie.
• Kombinerad anslutningsmöjlighet: nere  ½” 

(15/21) eller ¾” (20/27) IG, 1/2” IG på sidan
• Underhållsarbete kan utföras ovanifrån.
• Spärrventil SAM som tillval.

FAKTA
kastradie: 6,7 till 13,7 m.
tryck: 1,7 till 4,1 bar.
vattenförbrukning: 0,34 till 1,91 m3/tim.
två undre anslutningar 1/2” och 3/4” ig en sido-
anslutning 1/2” ig. strålens stigningsvinkel:
- 23° för munstycken strl. 06, 07, 08, 10 och 12
- 11° för munstycken strl. 07-La och 10-La
 MPR-munstycken: 06 (röd), 07(svart), 08(blå), 10 

(gul), 12 (beige).
 munstycken där strålen har låg stigningsradie 

07-LA (svart), 10-LA (gul).

SERIE MAXI-PAW™ 
slagarmspridare i pop-up utförande med full- eller sektor kastradie.
när perfektionism är tradition.

MÅTT
Husets höjd: 23,6 cm
synlig diameter: 12,7 cm

MODELL
2045a maXi-paW

52



www.rainbird.eu

18s
2,1 5,2 0,32 23,7 27,3
2,5 5,6 0,33 21,5 24,8
3,0 6,0 0,36 20,2 23,3
3,5 6,4 0,41 19,8 22,9
4,0 6,9 0,45 18,8 21,7
4,5 7,0 0,49 19,9 23,0
5,0 7,2 0,53 20,8 24,0
5,5 7,6 0,57 19,6 22,6

22s
2,1 5,8 0,32 19,0 21,9
2,5 6,2 0,35 18,2 21,0
3,0 6,6 0,38 17,3 20,0
3,5 7,1 0,41 16,6 19,1
4,0 7,5 0,45 15,8 18,3
4,5 7,6 0,49 16,9 19,5
5,0 7,8 0,53 17,7 20,4
5,5 8,2 0,57 16,8 19,4

26s
2,1 7,6 0,32 11,0 12,6
2,5 7,6 0,39 13,4 15,5
3,0 8,0 0,45 13,8 16,0
3,5 8,8 0,48 12,3 14,3
4,0 8,8 0,53 13,6 15,7
4,5 8,8 0,59 15,2 17,5
5,0 8,8 0,65 16,7 19,3
5,5 8,8 0,70 18,0 20,8

30s
2,1 7,6 0,39 13,3 15,4
2,5 8,4 0,40 11,4 13,2
3,0 9,1 0,42 10,4 12,0
3,5 9,5 0,46 10,2 11,7
4,0 9,9 0,49 9,9 11,5
4,5 10,4 0,57 10,6 12,2
5,0 10,7 0,65 11,5 13,3
5,5 10,7 0,70 12,3 14,3

2
2,1 10,1 0,32 6,3 7,3
2,5 10,8 0,35 5,9 6,8
3,0 11,3 0,38 6,0 6,9
3,5 11,3 0,41 6,5 7,5
4,0 11,3 0,45 7,0 8,1
4,5 11,6 0,48 7,1 8,2
5,0 11,9 0,51 7,2 8,3
5,5 11,9 0,52 7,4 8,5

3
2,1 10,7 0,52 9,2 10,6
2,5 11,4 0,58 8,9 10,2
3,0 12,1 0,64 8,7 10,0
3,5 12,5 0,69 8,8 10,2
4,0 12,5 0,75 9,7 11,2
4,5 12,8 0,80 9,7 11,2
5,0 13,1 0,83 9,7 11,2
5,5 13,1 0,88 10,3 11,9

4
2,1 11,3 0,59 9,3 10,7
2,5 12,0 0,66 9,1 10,5
3,0 12,7 0,74 9,1 10,5
3,5 13,2 0,80 9,2 10,7
4,0 13,6 0,85 9,2 10,6
4,5 13,7 0,90 9,6 11,0
5,0 13,7 0,95 10,1 11,6
5,5 13,7 1,00 10,6 12,2

5
2,1 11,3 0,73 11,4 13,2
2,5 12,0 0,81 11,2 12,9
3,0 12,9 0,90 10,8 12,5
3,5 13,8 0,98 10,4 12,0
4,0 14,2 1,05 10,4 12,0
4,5 14,3 1,12 10,9 12,6
5,0 14,3 1,18 11,5 13,3
5,5 14,3 1,25 12,2 14,0

6
2,1 11,3 0,86 13,6 15,7
2,5 12,4 0,96 12,5 14,4
3,0 13,3 1,07 12,1 13,9
3,5 13,8 1,17 12,3 14,2
4,0 14,2 1,25 12,4 14,3
4,5 14,3 1,33 13,0 15,0
5,0 14,5 1,41 13,4 15,5
5,5 14,9 1,47 13,2 15,3

8
2,1 10,1 1,23 24,2 28,0
2,5 11,2 1,37 21,8 25,2
3,0 12,3 1,53 20,1 23,2
3,5 13,2 1,67 19,3 22,3
4,0 13,6 1,80 19,5 22,5
4,5 14,0 1,92 19,5 22,5
5,0 14,5 2,04 19,4 22,5
5,5 14,9 2,15 19,3 22,3

10
3,0 13,1 1,74 20,1 23,2
3,5 14,4 1,83 17,6 20,3
4,0 15,3 2,12 18,1 20,9
4,5 15,9 2,38 18,9 21,9
5,0 16,3 2,60 19,5 22,5
5,5 16,8 2,74 19,6 22,6
6,0 16,8 2,91 20,7 23,9
6,2 16,8 2,98 21,2 24,4

12
3,0 12,5 2,30 29,3 33,8
3,5 13,9 2,54 26,5 30,6
4,0 15,2 2,74 23,8 27,4
4,5 15,9 2,94 23,3 26,9
5,0 16,3 3,12 23,4 27,1
5,5 16,8 3,27 23,3 26,9
6,0 16,8 3,45 24,5 28,3
6,2 16,8 3,52 25,1 28,9


 50%
 50%

5505 - ss 

bar m m3/h  
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SPRIDARE OCH TILLBEHÖR

EFFEKTDATA

EFFEKTDATA 
5500 Munstycken med kort kastradie

munstycke

exempel

Tillval
Rostfri 
pop-up 
enhet

Modell
5505 serie
5’’ pop-up

  Grönare gräs med mindre vatten – Rain 
Curtain™ munstycken ger mycket jämn 
spridning.

  spara tid och reparationskostnader med denna 
spridare som står emot vandalism och åverkan.

  Lägre lagerhållningskostnader med 360 fullradie 
och sektor i en spridare.

BESKRIVNING
• Rain Curtain™ munstyckesteknologi

- rain Curtain™ munstycken garanterar optimal 
fördelning av vattnet, även i spridarens närhet..

- munstycken kan bytas framifrån, inga 
specialverktyg behövs.

• Klarar vandalism och åverkan
- anti-vandaliseringsskydd: spridaren återgår 

alltid till den inställda zonen (Memory Arc®) .
- Helgjuten drivmekanism förhindrar 

skadegörelse på grund av vandaler och 
utrustning.

- mässingförstärkt  koppling mellan 
munstyckestorn och spridare står emot åverkan 
från sidan.

- pop-up enhet i rostfritt stål som tillval, hjälper 
mot åverkan på offentliga grönytor.

• Installation och underhåll
- individuellt inställbart vänster- och 

högeranslag, utan att huset behöver vridas 
och röranslutningen lossas  vilket underlättar 
installationen.

- enkel zoninställning genom ovandelen på 
rotorn med  en vanlig skruvmejsel från delradie 
på 50° till 330°, samt hel radie (360°) åt ett håll.  

- självreglerande stator gör att munstycken kan 
bytas utan ytterligare inställningar.

• Konstruktionslösningar
- Standard Seal-A-Matic™ (SAM) ventil 

övervakar enheten/spridaren och förhindrar 
vattenansamlingar vid lägre placerade spridare.

- svart gummiskydd är standardutrustning.
- Liten synlig diameter minskar skaderisken på 

spelfält.
- skyddshätta som tillval för spelarsäkerheten på 

sportanläggningar.
- en modell för fullcirkel och sektor, ger minskad 

lagerhållning.
• Hållbarhet

- Fem års garanti.
- vattensmord drivmekanism.
- kraftig returfjäder garanterar säker inkörning av 

pop-up delen.

FAKTA
¾” (20/27) IG.
spärrventil sam är stängd upp till 3,1 m
höjdskillnad. 
strålens stigning: 22°.

MÅTT
synlig diameter: 4,4 cm, husets diameter: 7,0 cm
husets höjd: 23,5 cm, stigningshöjd: 12,7 cm.

SERIER
5505: ¾” IG (12,5“ pop-up enhet i plast).
5505-SS: ¾” IG (12,5“ rostfri pop-up enhet).

Observera: stigningshöjden har mätts från locket till 
första munstyckesöppningen.
Husets höjd är mätt med nerkörd pop- up enhet.

Pop-up spridare serie 5500
Alla egenskaper och fördelar hos spridarna 7005/8005 i en ¾“ spridare!

munstycke
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sbe-075

sba-050

sba-075sbe-050

sba-CpLg sb-tee

SPRIDARE OCH TILLBEHÖR

SERIE SB
anslutningskomponenter.

ANVÄNDNING
detta fl exibla monteringssystem 
(SB + SPX-FLEX) är perfekt för inbyggnad på 
platser där extra kraftigt belastningstryck kan 
förväntas från fordon eller maskiner samt vid 
kanter, gångvägar eller i närheten av mur. 

BESKRIVNING
• Finns i sex utföranden.
• Monteras utan klister, verktyg eller klämmor. 

anslutningskopplingen trycks in i avlastnings-
slangen och skruvas fast manuellt.

• Viktigt:  använd inget glidmaterial (fett, tvål, 
olja etc.).

FAKTA
max. arbetstryck: 5,5 bar

MODELLER
SBE-050: vinkelkoppling, slanganslutning ½” (15/21) YG.
SBA-050: rak koppling, slanganslutning ½” (15/21) YG.
SBE-075: vinkelkoppling, slanganslutning ¾” (20/27) YG.
SBA-075: rak koppling, slanganslutning ¾” (20/27)  YG.
sb-tee: t-koppling, 3 x slanganslutning.
sb-CpLg: muff , 2 x slanganslutning.

SPX-FLEX 
Flexibel anslutningslang.

ANVÄNDNING
den nya anslutningsslangen för spridare gör mon-
teringen extra enkel och säker. 

BESKRIVNING
• Enkelhet: det speciella materialet är mycket 

fl exibelt och hållbart vilket gör att installeringen 
går snabbt och smidigt. 

• Pålitlighet: anslutningarna är mycket stabila i 
förhållande till andra, jämförbara system.

• Hållbarhet: SPX-FLEX står emot högt tryck samt 
trycktoppar 

• Anslutningarna är mycket pålitliga. 
• Levereras på   30  eller 100 m rullar.
• Tillverkad i polyethylen.
• Ny, hållbar och mycket fl exibel utformning.
• Färg: svart med gröna ränder, lätt att se.
• Specialkonstruerad förpackning: slangen är lätt 

att rulla av.

FAKTA
innerdiameter: 12,5 mm
minsta materialtjocklek: 2,5 mm
max. arbetstryck och temperatur: 5.5 bar och 
43°C.

MODELLER
spX-FLeX: längd på rulle 30 m 
spX-FLeX: längd på rulle 100 m
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7

  8

9

11,3 / 19,8 m FALCON® 6504

17,4 / 24,7 m 8005

19,2 / 29,6 m EAGLE™ 900/950

SPRIDARE OCH TILLBEHÖR

ÖVERSIKTSTABELL POP-UP SPRIDARE
stor kastradie

vattenförbrukning: 0,66 till 4,93 m3/tim
Förinställt tryck: 2,1 till 6,2 bar

vattenförbrukning: 2,54 till 8,24 m3/tim
Förinställt tryck: 3,5 till 6,9 bar

vattenförbrukning: 4,43 till 13,49 m3/tim
Förinställt tryck: 4,1 till 6,9 bar
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F4 - pC - ss  - Hs

SPRIDARE OCH TILLBEHÖR

ANVÄNDNING
den enastående FaLCon® 6504 spridaren passar 
perfekt till bevattning av sportplatser (fotboll, 
rugby, tennis) och stora grönytor .

BESKRIVNING
• Zoninställning ovanifrån medan spridaren 

arbetar eller när den vilar.
• Olje- och fettfri drivmekanism.
• Gummitopp som standard.
• SAM spärrventil.
• Åtta utbytbara, färgmarkerade munstycken, 

Uniform+.
• Självjusterande stator, krävs inget byte vid byte
 av munstycke.
• Justeringsskruv för reducering av kastradien
 med upp till 25 %.
• Avstrykare.
• Pop-up enhet i rostfritt utförande för modell 

ss. 
• Konisk pop-up enhet för bra 

återställningsrörelse. 
• Falcon HS modell med högre rotationshastighet 

(360° varv på en minut) för bevattning av 
grus beläggnng på tennisplatser och 
sportanlägg ningar. det rödbruna 
gummiskyddet smälter in bra i miljön.

• Modeller för full- eller sektor kastradie.

FAKTA
kastradie standardmodell: 11,9 till 19,8 m
kastradie High speed modell: 11,3 till 18,6 m
vattenförbrukning: 0,66 till 4,93 m3/tim
tryck: 2,1 till 6,2 bar.
Anslutningsgänga (BSP) 1” (26/34) IG
sam spärrventil är stängd upp till en 
höjdskillnad på 3.1 m.
strålens stigningsvinkel: 25°
Munstycken Uniform+: 04 (svart), 06 (ljusblå), 08 
(mörkgrön), 10 (grå), 12 (beige), 14 (ljusgrön), 16 
(mörkbrun), 18 (mörkblå).

MÅTT
stigningshöjd: 10,2 cm
Husets höjd: 21,6 cm
synlig diameter: 5,1 cm

MODELLER
F4-FC: fullcirkel
F4-PC: sektorspridare (40° till 360°)
F4-FC-ss: fullcirkel med rostfri pop-up enhet 
F4-PC-SS: sektor (40° till 360°) med rostfri 
pop-up enhet.
F4-PC-SS-HS (High Speed): sektor med rostfri 
pop-up enhet. 

SERIE FALCON® 6504
turbin pop-up spridare.
kapacitet utan kompromisser.

Modell
F4: Falcon

exempel

Tillval
Rostfri 
pop-up 
enhet

Rotation
Sektorspridare

Tillval
High-
speed 
spridare
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  50%   50%   50%   50%

 04 2,1 11,9 0,66 9 11 
  2,5 12,3 0,72 10 11 
  3,0 12,5 0,78 10 12 
  3,5 12,5 0,85 11 13 
  4,0 12,5 0,89 11 13 
  4,5 12,5 0,96 12 14 
  5,0 12,7 1,01 13 15 
  5,5 13,1 1,04 12 14 
 06 2,1 13,1 0,95 11 13 
  2,5 13,5 1,05 12 13 
  3,0 14,1 1,16 12 13 
  3,5 14,9 1,26 11 13 
  4,0 14,4 1,34 13 15 
  4,5 14,6 1,40 13 15 
  5,0 14,9 1,47 13 15 
  5,5 14,9 1,56 14 16 
 08 2,5 14,9 1,50 13 16 
  3,0 15,1 1,56 14 16 
  3,5 15,5 1,69 14 16 
  4,0 15,5 1,83 15 17 
  4,5 15,5 1,95 16 19 
  5,0 15,7 2,05 17 19 
  5,5 16,1 2,13 16 19 
 10 2,5 15,5 1,84 15 18 
  3,0 15,8 1,92 15 18 
  3,5 16,2 2,08 16 18 
  4,0 16,6 2,23 16 19 
  4,5 17,1 2,37 16 19 
  5,0 17,2 2,50 17 19 
  5,5 16,8 2,63 19 22 
 12 2,5 16,2 2,20 17 19 
  3,0 16,4 2,31 17 20 
  3,5 16,8 2,52 18 21 
  4,0 17,3 2,72 18 21 
  4,5 17,7 2,89 18 21 
  5,0 18,1 3,04 19 21 
  5,5 18,6 3,18 18 21 
 14 2,5 16,8 2,57 18 21 
  3,0 17,2 2,68 18 21 
  3,5 18,0 2,91 18 21 
  4,0 18,5 3,12 18 21 
  4,5 18,6 3,32 19 22 
  5,0 18,6 3,51 20 23 
  5,5 18,6 3,67 21 25 
 16 2,5 16,8 2,86 20 24 
  3,0 17,4 3,00 20 23 
  3,5 18,6 3,27 19 22 
  4,0 19,1 3,50 19 22 
  4,5 19,2 3,71 20 23 
  5,0 19,2 3,91 21 24 
  5,5 19,2 4,10 22 26 
 18 2,5 18,0 3,11 19 22 
  3,0 18,0 3,25 20 23 
  3,5 18,1 3,53 22 25 
  4,0 19,0 3,81 21 24 
  4,5 19,5 4,03 21 24 
  5,0 19,8 4,23 22 25 
  5,5 19,8 4,44 23 26 
  6,0 19,8 4,79 24 28 
  6,2 19,8 4,93 25 29 

 04 2,1 11,3 0,68 11 12 
  2,5 12,0 0,75 10 12 
  3,0 12,5 0,81 10 12 
  3,5 12,5 0,85 11 13 
  4,0 12,5 0,93 12 14 
  4,5 12,5 1,00 13 15 
  5,0 12,3 1,06 14 16 
  5,5 11,9 1,11 16 18 
 06 2,1 11,9 0,98 14 16 
  2,5 12,7 1,22 15 18 
  3,0 13,3 1,33 15 17 
  3,5 13,7 1,28 14 16 
  4,0 13,7 1,38 15 17 
  4,5 13,4 1,48 16 19 
  5,0 13,1 1,56 18 21 
  5,5 13,1 1,61 19 22 
 08 2,5 14,2 1,49 15 17 
  3,0 14,5 1,57 15 17 
  3,5 14,9 1,72 16 18 
  4,0 14,4 1,85 18 21 
  4,5 14,6 1,97 18 21 
  5,0 15,1 2,08 18 21 
  5,5 15,5 2,20 18 21 
 10 2,5 14,2 1,83 18 21 
  3,0 14,5 1,93 18 21 
  3,5 14,9 2,11 19 22 
  4,0 14,9 2,27 20 24 
  4,5 15,3 2,42 21 24 
  5,0 15,4 2,57 22 25 
  5,5 14,9 2,70 24 28 
 12 2,5 14,8 2,24 20 24 
  3,0 15,4 2,35 20 23 
  3,5 16,2 2,56 20 23 
  4,0 16,2 2,76 21 24 
  4,5 16,5 2,95 22 25 
  5,0 16,8 3,12 22 26 
  5,5 16,8 3,27 23 27 
 14 2,5 16,0 2,58 20 23 
  3,0 16,2 2,71 21 24 
  3,5 16,2 2,95 23 26 
  4,0 16,2 3,17 24 28 
  4,5 16,2 3,36 26 30 
  5,0 16,2 3,54 27 31 
  5,5 16,2 3,74 29 33 
 16 2,5 15,4 2,85 24 28 
  3,0 15,8 3,00 24 28 
  3,5 16,2 3,27 25 29 
  4,0 16,6 3,50 25 29 
  4,5 17,1 3,73 26 30 
  5,0 17,5 3,96 26 30 
  5,5 18,0 4,17 26 30 
 18 2,5 16,0 3,15 24 28 
  3,0 16,4 3,29 25 28 
  3,5 16,9 3,57 25 29 
  4,0 17,7 3,83 24 28 
  4,5 18,0 4,07 25 29 
  5,0 18,0 4,30 27 31 
  5,5 18,0 4,53 28 32 
  6,0 18,4 4,75 28 32 
  6,2 18,6 4,84 28 32 

  bar m m3/h  mm/h  mm/h  bar m m3/h  mm/h  mm/h

SPRIDARE OCH TILLBEHÖR

EFFEKTDATA
Modell FALCON® 6504 Modell FALCON® 6504 High Speed 

 munstycke  munstycke

VERKTYG 2326935 

2326935
ANVÄNDNING
verktyg som håller upp 
pop-up enheten med vattenpass

MODELL
2326935
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SPRIDARE OCH TILLBEHÖR

TILLBEHÖR

Sod Cup för 8005
ANVÄNDNING
rain bird sod Cup är utformad för att passa
8005 spridare och kan fyllas med naturligt 
gräs. detta är den perfekta lösningen för ytor 
där spridarna inte ska synas. kan användas i 
ny- eller retrofitinstallering.

MODELLER
8005 sod Cup

  täcker nu ett ännu större område av 
kastradier (från 12 m till 24,7 m).

  grönare gräs med lägre vattenförbrukning 
rain Curtain™ munstycken ger överlägsen 
fördelning.

  spara tid och reparationskostnader med 
den här spridaren som klarar vandalism och 
åverkan.

BESKRIVNING
• Rain Curtain™ munstyckesteknologi
 - rain Curtain™ munstycken för optimal 

vattenfördelning och bevattning i 
närområdet vilket ger överlägsen 
spridning.

 - munstycken kan bytas framifrån, inga 
specialverktyg behövs.

• Står emot vandalisering och åverkan
 - anti-vandaliseringsskydd: spridaren 

återgår till originalinställningen efter 
åverkan (Memory Arc® ).

 - drivmekanism som inte kan tas isär 
förhindrar  åverkan från vandaler och 
utrustning.

 - mässingförstärkt anslutningskoppling 
mellan torn och spridare klarar stötar 
från sidan.

 - pop-up enhet i rostfritt stål som tillval; 
avskräcker från vandalism på offentliga 
grönytor.

• Installation och underhåll
 - separat inställbara höger- och 

vänsteranslag, utan att huset behöver 
vridas och röranslutningen lossas vilket 
underlättar installeringen.

 - enkel inställning av sektor från 50° till 
330° och  360° fullvarv utan vändning. 
inställningen görs genom överdelen på 
spridaren och det enda verktyg som 
behövs är en skårad skruvmejsel.

 - självreglerande stator gör att man kan 
byta munstycken utan att utföra andra 
justeringar.

POP-UP SPRIDARE SERIE 8005
pop-up spridare med stor kastradie.
Spridare 8005- Täcker nu ett ännu större område av kastradier!

• Konstruktionslösningar & säkerhet
 - Standard Seal-A-Matic™ (SAM™) 

spärrfunktion/pop-up enhet för att 
förhindra vattenansamlingar vid lägre 
placerade spridare.

 - svart gummiskydd är standard.
 - Liten synlig diameter minskar risken för 

skador på spelplaner.
 - tillval i form av sod Cup i gummi för 

spelarsäkerhet på sportanläggningar.

• Hållbarhet
 - Fem års tillverkningsgaranti.
 - vattensmord drivmekanism.
 - Kraftig returfjäder garanterar säker 

inkörning. 

FAKTA
kastradie: 17,4 till 24,7 m.
tryck: 3,5 till 6,9 bar.
genomflöde: 2,54 till 8,24 m3/tim.
1” (26/34) BSP innergänga.
sam spärrfunktion som stänger upp till 3.1 m
spridarhöjd.
Rain Curtain munstycken: 04 (svart), 06 (ljusblå),
08 (mörkgrön), 10 (grå), 12-beige; 14-ljusgrön; 
16-mörkbrun; 18-mörkblå; 20-röd; 22-gul; 
24-orange; 26-vit. 
munstyckets vinkeln är 25º.

MÅTT
stigningshöjd: 12,7 cm
Hel höjd: 25,7 cm
synlig diameter: 4,8 cm
diameter: 7,9 cm
observera: stigningshöjden har mätts från höljet 
och till mitten på  första  munstyckesöppningen. 
Husets höjd är uppmätt med inkörd  
pop-up enhet. 

MODELLER
8005: 1” (26/34) (BSP) innergänga  
(pop-up enhet i plast).
8005-SS: 1” (26/34) (BSP) innergänga  
(rostfri pop-up enhet).

aUktoriserad
av Fransk /sCHWeiZiska FotboLLsFÖrbUndet
för installering på spelplaner.
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  50%   50%

  bar m m3/h  mm/h  mm/h
 04 3,5 11,9 0,86 12 14 
  4,0 11,9 0,93 13 15 
  4,5 11,9 1,00 14 16 
  5,0 11,9 1,06 15 17 
  5,5 11,9 1,13 16 18 
 06 3,5 13,7 1,28 14 16 
  4,0 13,7 1,37 15 17 
  4,5 13,7 1,45 15 18 
  5,0 13,7 1,54 16 19 
  5,5 13,7 1,62 17 20 
 08 3,5 14,9 1,59 14 16 
  4,0 14,9 1,75 16 18 
  4,5 14,9 1,92 17 20 
  5,0 14,9 2,09 19 22 
  5,5 14,9 2,25 20 23 
 10 3,5 16,1 2,10 16 19 
  4,0 16,3 2,30 17 20 
  4,5 16,5 2,40 18 20 
  5,0 16,7 2,50 18 21 
  5,5 16,8 2,70 19 22 
 12 3,5 17,5 2,52 16 19 
  4,0 17,7 2,70 17 20 
  4,5 18,0 2,87 18 20 
  5,0 18,3 3,05 18 21 
  5,5 18,5 3,23 19 22
  6,0 18,6 3,30 19 22 
 14 3,5 18,0 2,89 18 21 
  4,0 18,5 3,17 19 21 
  4,5 18,9 3,37 19 22 
  5,0 19,2 3,54 19 22 
  5,5 19,2 3,72 20 23 
  6,0 19,6 3,96 21 24 
  6,2 19,8 4,06 21 24 
 16 3,5 18,7 3,28 18 21 
  4,0 19,6 3,54 18 21 
  4,5 20,1 3,77 19 22 
  5,0 20,4 3,99 20 23 
  5,5 20,6 4,22 20 23 
  6,0 21,0 4,45 20 24 
  6,2 21,0 4,54 21 24
 18 3,5 19,2 3,69 20 23 
  4,0 19,7 3,97 20 24 
  4,5 20,1 4,22 21 24 
  5,0 20,6 4,47 21 24 
  5,5 21,0 4,74 21 25 
  6,0 21,5 4,95 21 25
  6,2 21,7 5,04 21 25 
 20 3,5 19,9 4,25 21 25 
  4,0 20,3 4,50 22 25 
  4,5 21,1 4,79 22 25 
  5,0 21,6 5,11 22 25 
  5,5 21,6 5,42 23 27 
  6,0 22,1 5,65 23 27
  6,5 22,5 5,89 23 27
  6,9 22,9 6,09 23 27
 22 3,5 20,0 5,08 25 29 
  4,0 21,3 5,23 23 27 
  4,5 22,0 5,51 23 26 
  5,0 22,4 5,84 23 27 
  5,5 22,8 6,19 24 28 
  6,0 22,9 6,71 26 30 
  6,5 23,4 6,84 25 29 
  6,9 23,5 6,97 25 29 
 24 3,5 19,3 5,11 27 32 
  4,0 20,7 5,50 26 30 
  4,5 22,0 5,88 24 28 
  5,0 23,0 6,26 24 27 
  5,5 23,5 6,62 24 28 
  6,0 23,9 6,92 24 28 
  6,5 24,1 7,22 25 29 
  6,9 24,1 7,45 26 30 
 26 3,5 20,0 5,57 28 32 
  4,0 21,8 6,01 25 29 
  4,5 22,6 6,42 25 29 
  5,0 23,2 6,80 25 29 
  5,5 24,1 7,14 25 28 
  6,0 24,1 7,50 26 30 
  6,5 24,3 7,91 27 31 
  6,9 24,7 8,24 27 31

SPRIDARE OCH TILLBEHÖR

 munstycke

EFFEKTDATA

Standard gummiskydd med 4,8 
cm diameter på synlig del
för ökad säkerhet på spelfältet.

Omkopplingsmekanism 
med Memory Arc®, 
skyddad mot åverkan.

Förstärkt axel
massiv mässingsaxel som 
skydd mot åverkan.

Drivmekanism 
som inte kan dras för 
långt.

Spärrventil Seal-A-
Matic™ (SAM) 
förhindrar erosion.

Inställbart höger- 
och vänstervändläge.

Inställningsmekanism 
för bevattning med sektor 
kastradie och som 
rotationsspridare för fullcirkel- 
variant.

Utbytbara 
färgmarkerade Rain 
Curtain™ munstycken 
för överlägsen 
vattenfördelning.

Tryckaktiverad 
avstrykare håller smutsen 
borta från insidan.

Självreglerande stator 
anpassar sig av egen kraft 
när 
munstycke byts ut.

Filter med integrerat 
frostskydd.

Designexempel
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SPRIDARE OCH TILLBEHÖR

ANVÄNDNING
pop-up spridarna eagLe™ passar framför allt till 
bevattning av sportplatser inklusive konstgräs. 

BESKRIVNING
• Hermetiskt tillslutet hus skyddar drivmekanismen 

från smuts.
• Olje- och fettfri drivmekanism.
• Avstrykare.
• Underhållsarbete kan utföras ovanifrån.
• Kraftig rekylfj äder.
• Två utföranden: full och sektor kastradie, kan 

ställas in upp till 345°.
• Inbyggd elektromagnetventil, valve-in-head.
• Tryckregleringsenhet som kan nås ovanifrån, med 

ett tryck på 5,5 bar som ställts in av tillverkaren.
• Eagle™ 950: De fyra munstyckena ”Cascade” (18 

till 24) ger en perfekt och jämn vattenfördelning. 
- Standardmunstycken: (26-32). 

• ”TSRS™”: silfi ltret kan nås ovanifrån och det kan 
rengöras så väl under installationen som vid 
senare tillfällen.

FAKTA
tryck: 4,1 till 6,9 bar.
vattenförbrukning: 4,43 till 13,49 m3/tim.
kastradie eagLe™ 900: 19,2 till 29,6 m.
kastradie eagLe™ 950: 21,3 till 28 m.
strålens stigningsvinkel: 25°.
strålens maximala höjd: 6,1 m.
Anslutningsgänga  (ACME): 1.5” (40/49) IG.

ELEKTRISKA DATA
magnetspole: 24 vaC - 50 Hz
Utdragsström: 0,41 A (9,9 VA).
Driftström: 0,30 A (7,2 VA).

TILLVAL

GUMMISKYDD, KONSTGRÄSSKYDD
För EAGLE™ 900/950.

SERIE EAGLE™ 900/950 
Lång brukstid och bästa kapacitet.

MÅTT
Husets höjd: 34 cm
stigningshöjd:  8,3 cm
diameter på synlig del: 21 cm

MODELLER
eagLe™ 900e: fullcirkel
eagLe™ 950e: sektorspridare

ANVÄNDNING
när eagLe™ 950 spridare används på sport-
anläggningar ger dessa två set optimalt 
skydd för spelarna.

BESKRIVNING
• Set med två delar: består av skydd för 

munstyckeshuset och kantring för husets 
övre del.

• Enkelt att montera.

MÅTT
kantringens ytterdiameter: 19 cm.
Kantringens höjd: 3 cm (+1,5 cm för konst-
grässkyddet).

MODELLER
gummiskydd för: 
eagLe™ 900/ 
eagLe™ 950 
konstgrässkydd för: 
eagLe™ 900/950 
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  50%   50%

  50%   50%

  bar m m3/h  mm/h  mm/h
 18-C 4,1 21,3 4,43 19 23
  4,5 21,7 4,64 20 23
  5,0 22,1 4,93 20 23
  5,5 22,5 5,19 20 24
  6,0 22,8 5,44 21 24
  6,5 23,0 5,68 21 25
  6,9 23,2 5,86 22 25
 20-C 4,1 21,9 5,22 22 25
  4,5 22,3 5,48 22 26
  5,0 22,7 5,81 23 26
  5,5 23,2 6,12 23 26
  6,0 23,6 6,40 23 27
  6,5 24,0 6,69 23 27
  6,9 24,4 6,93 23 27
 22-C 4,1 22,6 6,02 24 27
  4,5 22,9 6,29 24 28
  5,0 23,5 6,66 24 28
  5,5 24,4 7,01 23 27
  6,0 24,8 7,34 24 28
  6,5 25,3 7,64 24 28
  6,9 25,6 7,86 24 28
 24-C 4,1 23,2 7,00 26 30
  4,5 23,8 7,32 26 30
  5,0 24,7 7,75 25 29
  5,5 25,6 8,16 25 29
  6,0 26,5 8,56 24 28
  6,5 27,1 8,93 24 28
  6,9 27,4 9,20 24 28
 26  4,1 23,8 8,18 29 34
  4,5 24,4 8,50 29 33
  5,0 25,1 8,95 28 33
  5,5 25,6 9,41 29 33
  6,0 26,0 9,73 29 33
  6,5 26,5 10,18 29 33
  6,9 26,8 10,61 29 34
 28  4,1 - - - -
  4,5 25,2 9,44 30 35
  5,0 25,8 10,00 30 35
  5,5 26,2 10,72 31 36
  6,0 26,9 10,93 30 35
  6,5 27,4 11,37 30 35
  6,9 27,7 11,86 31 36
 30  4,1 - - - -
  4,5 25,2 10,44 33 38
  5,0 25,8 10,92 33 38
  5,5 26,2 11,43 33 39
  6,0 27,1 11,85 32 37
  6,5 27,7 12,30 32 37
  6,9 28,0 12,67 32 38
 32  4,1 - - - -
  4,5 25,3 11,17 35 41
  5,0 25,7 11,60 35 41
  5,5 25,9 12,05 36 42
  6,0 26,6 12,46 35 41
  6,5 27,3 13,00 35 41
  6,9 28,0 13,49 34 40

  bar m m3/h  mm/h  mm/h
 44 4,1 19,2 4,85 13 15 
  4,5 19,8 5,11 13 15 
  5,0 20,7 5,40 13 15 
  5,5 21,6 5,59 12 14 
  6,0 21,6 5,90 13 15 
  6,5 21,9 6,16 13 15 
  6,9 22,3 6,35 13 15 
 48 4,1 22,3 6,56 13 15 
  4,5 22,3 6,81 14 16 
  5,0 22,4 7,22 14 17 
  5,5 22,8 7,72 15 17 
  6,0 23,3 7,88 14 17 
  6,5 23,5 8,06 15 17 
  6,9 23,5 8,22 15 17 
 52 4,1 22,9 7,25 14 16 
  4,5 23,5 7,57 14 16 
  5,0 24,2 8,00 14 16 
  5,5 24,7 8,41 14 16 
  6,0 24,7 8,81 14 17 
  6,5 24,9 9,19 15 17 
  6,9 25,3 9,49 15 17 
 56 4,1 24,7 8,60 14 16 
  4,5 25,0 8,94 14 17 
  5,0 25,5 9,40 14 17 
  5,5 25,9 9,87 15 17 
  6,0 26,3 10,34 15 17 
  6,5 26,8 10,80 15 17 
  6,9 27,1 11,15 15 17,7 
 60 4,1 - - - - 
  4,5 26,2 9,47 14 16
  5,0 26,8 10,00 14 16 
  5,5 27,7 10,52 14 16 
  6,0 27,7 11,03 14 17 
  6,5 27,7 11,50 15 17 
  6,9 27,7 11,86 15 18 
 64 4,1 - - - - 
  4,5 27,4 10,35 14 16 
  5,0 27,9 10,94 14 16 
  5,5 28,3 11,56 14 16 
  6,0 28,8 12,06 14 17 
  6,5 29,2 12,57 15 17 
  6,9 29,6 12,97 15 17

SPRIDARE OCH TILLBEHÖR

EFFEKTDATA

VERKTYG

VT-DR
ANVÄNDNING
verktyg för ventilmontering, för eagLe™ 900/950.

MODELL
vt-dr

SRP
ANVÄNDNING
tång för demontering av klämringar, för eagle™ 900/950.

MODELL
srp

IS-TSRS
ANVÄNDNING
verktyg för urtagning av silfi lter på eagLe™.

MODELL
is-tsrs

DR-SVK-7
ANVÄNDNING
Nyckel 7” (18 cm): för manuell öppning och 
stängning (ON/OFF/AUTO) av  EAGLE™ 900E/950E 
spridare.

MODELL
dr-svk-7

 munstycke munstycke

High Performance munstycken 
EAGLE™ 900 EAGLE™ 950 

61



www.rainbird.eu62 www.rainbird.eu

  bar m m3/h 
  4,0 44,0 32,1 
  4,5 45,7 34,0 
 21 mm 5,0 47,5 35,9 
  5,5 48,2 37,6 
  6,0 49,0 39,3 
  6,5 50,2 40,9 
  4,0 45,0 38,6 
  4,5 46,7 40,8 
 23 mm 5,0 48,5 43,1 
   5,5 49,5 45,2 
  6,0 50,5 47,3 
  6,5 51,0 49,2 
  4,0 46,5 50,5 
  4,5 48,7 53,0 
 26 mm 5,0 51,0 56,0 
  5,5 51,5 58,5 
  6,0 52,0 61,1 
  6,5 52,2 63,6 
  4,0 50,0 58,1 
  4,5 52,5 61,7 
 28 mm 5,0 55,0 65,3 
   5,5 56,7 68,3 
  6,0 58,5 71,3 
  6,5 59,2 74,1 
  4,0 51,5 67,7 
  4,5 54,2 71,7 
 30 mm 5,0 57,0 75,8 
  5,5 59,2 79,4 
  6,0 61,5 83,0 
  6,5 63,2 86,4 
  4,0 54,0 82,4 
  4,5 56,0 87,3 
 33 mm 5,0 58,0 92,2 
  5,5 58,7 96,5 
  6,0 59,5 100,9 
  6,5 60,5 104,5 

  bar m m3/h 
  3,0 32,0 13,0 
  3,5 33,5 13,9 
  4,0 34,7 14,8 
 14 mm 4,5 36,0 15,7 
  5,0 37,5 16,5 
  5,5 39,0 17,4 
  6,0 40,2 18,2 
  3,0 32,5 16,8 
  3,5 34,0 18,0 
  4,0 36,0 19,2 
  16 mm 4,5 38,0 20,4 
  5,0 38,5 21,4 
  5,5 39,0 22,5 
  6,0 40,5 23,6 
  3,0 36,0 21,6 
  3,5 38,0 23,0 
  4,0 40,0 24,5 
 18 mm 4,5 42,0 26,0 
  5,0 43,2 27,4 
  5,5 44,5 28,8 
  6,0 45,5 30,2 
  3,0 40,5 26,5 
  3,5 42,0 28,4 
  4,0 42,7 30,3 
  20 mm 4,5 43,5 32,2 
  5,0 45,0 33,8 
  5,5 46,5 35,5 
  6,0 48,0 37,3 
  3,0 40,0 31,5 
  3,5 41,5 33,8 
  4,0 42,5 36,1 
 22 mm 4,5 43,5 38,5 
  5,0 46,2 40,5 
  5,5 49,0 42,6 
  6,0 50,5 44,5 
  3,0 40,0 38,0 
  3,5 42,0 40,4 
  4,0 43,0 43,1 
 24 mm 4,5 44,0 45,9 
  5,0 47,2 48,3 
  5,5 50,5 50,7 
  6,0 53,0 53,2 

SR2005

SR3003

BEVATTNINGSKANONER

ANVÄNDNING
  spridarna är avsedda för bevattning av stora 
ytor som exempelvis sportanläggningar, stora 
spelytor, sport- och fotbollsplaner. idealiskt på 
konstgräs.

BESKRIVNING
• Långsam retur.
• Strålens stigningsvinkel: 23°.
• Standardmontering på fl äns.
• Modeller med sektor kastradie där zoner kan 

ställas in på 40-360°.
• Enkel zoninställning, inga verktyg behövs.
• Utförande med ett munstycke.
• SR2005 levereras med ett set på sex koniska 

kastmunstycken i plast: gns-2005t i storlekarna 
21, 23, 26, 28, 30 och 33 mm.

• SR3003 levereras med ett set på sex koniska 
kastmunstycken i plast: gns-3003t i storlekarna 
14, 16, 18, 20, 22 och 24 mm.

• SR3003 är utrustad med en specialformad skovel 
för att öka eller sänka rotationshastigheten.

• Motvikter fi nns.
• Vattentätt kullager med livstidssmörjning.
• Som tillval fi nns 2” (50/60) adapter, IG, (BSP) för 

SR3003, för montering på fäströr 2” (50/60) .

MODELLER
SR2005: 3” (80/90) sektor kastradie - långsam 
retur.
SR3003: 2” (50/60) sektor kastradie - långsam 
retur.

RAIN BIRD SR2005/SR3003 
bevattningskanoner med långsam retur.

EFFEKTDATA

munstycke

munstycke 

Designexempel

SR2005

SR3003
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  50%   50%

  50%   60%

  2,1 11,6 0,70 10 12 
 09 2,5 11,8 0,77 11 13 
  3,0 12,0 0,85 12 14 
  3,5 12,2 0,91 12 14 
  2,1 11,9 0,86 12 14 
 10 2,5 12,1 0,95 13 15 
  3,0 12,3 1,05 14 16 
  3,5 12,5 1,14 15 17 

  
  4,0 23,8 9,25 33 26 
 24 x 14 4,5 24,7 9,83 32 26 
  5,0 25,4 10,40 32 26 
  5,5 26,2 10,95 32 26 

 bar m m3/h  mm/h  mm/h bar m m3/h  mm/h  mm/h

SPRIDARE OCH TILLBEHÖR

ANVÄNDNING
½” slagarmspridare monterad på fäströr och 
avsedd för stora ytor och sluttningar; installering 
över marknivå.

BESKRIVNING
• Slagarmspridare
• Kastarm med två motvikter.
• Direkt genomflöde för högsta kapacitet när 

vattnet är smutsigt.
• Arbetar med lågt driftstryck och litet fl öde.
• Kastarm med Jet tube (PJ™ ) system minimerar 

sidostänk.
• Fem MPR (Matched Precipitation Rate) munstycken, 

vilket innebär att fl ödet i de olika munstyckena är 
anpassade till varandra, dessutom två munstycken 
med låg stigning på strålen. 

• Utbytbara, färgkodade munstycken med bajo-
nett-fäste. inga verktyg behövs.

• Vändmekanism för zoninställning från 20° till 340°.
• Kraftfull zonomställning.

SERIE MAXI-BIRD ™ 2045PJ-08
slagarmspridare i plast, med full eller sektor kastradie - spridare på fäströr.

FAKTA
tryck: 1,7 till 4,1 bar.
vattenförbrukning: 0,34 till 1,91 m3/tim.
kastradie: 6,7 till 13,7 m.
Anslutningsgänga: ½” (15/21) YG.
strålens stigningsvinkel: 
 - 23° för munstycken strl. 06, 07, 08, 10 och 12
 - 11° för munstycken strl. 07-La och 10-La
munstycken med standards stigning hos strålen 
(23°): 06 (röd), 07(svart), 08(blå), 10 (gul), 12 
(beige)
munstycken där strålen har låg stigningsvinkel: 
07-LA (svart), 10-LA (gul).

MODELL
2045pJ-08 maXi-bird

EFFEKTDATA
se eff ektdata för maxi-paw munstycken på sidan 59.

ANVÄNDNING
dessa spridare passar bra när häckar, buskar eller 
blomrabatter ska vattnas.

BESKRIVNING
• Slagarmspridare i gjutbrons (och mässing hos 

25BP)
• Direktfl öde genom spridaren.
• Kastarm med Jet tube (PJ™ ) system mot sidostänk; 

standardkastarm på 85esHd.
• Distansvinge hos seriemodeller 25BPJ
• Stråljusteringsskruv hos modellserie 25BPJ.
• TNT lagersystem; ”H” hos 85ESHD.
• Vändmekanism för bevattning från 20° till 340°, 

eller fullcirkel.
• Strålriktare och koniskt kastmunstycke i mässing 

hos modell 25bpJ och modell 85 med strålriktare 
i grenröret.

FAKTA

25BPJ
kastradie: 11,6 till 12,5 m.
tryck: 2,1 till 3,5 bar.
vattenförbrukning: 0,70 till 1,14 m3/tim.
Anslutningsgänga: ½” (15/21) YG.
strålens stigningsvinkel: 25°.

EFFEKTDATA
25BPJ-FP-ADJ-DA-TNT

SERIE 25BPJ, 65PJ, 85ESHD
slagarmspridare i gjutbrons, med full eller sektor kastradie.  

65PJ
sex storlekar på kastmunstycken fi  nns, från 7/32”
till 3/8”.
kastradie: 17,4 till 23,6 m.
tryck: 4 till 5,5 bar.
vattenförbrukning: 2,43 till 8,10 m3/tim.
Anslutningsgänga (BSP): 1” (26/34) IG (BSP).
strålens stigningsvinkel: 27.°

85ESHD
tio storlekar på kastmunstycken fi  nns, från 11/32”
till 11/16”.
kastradie: 19,3 till 35,4 m.
tryck: 2,0 till 6,9 bar.
vattenförbrukning: 4,19 till 29,0 m3/tim
Anslutningsgänga (BSP): 1,25” (33/42) YG.
strålens stigningsvinkel: 27°

MODELLER
25BPJ-FP-ADJ-DA-TNT: ½” (15/21)
65PJ: 1” (26/34)
85ESHD: 1-1/4” (10/32)

munstycke munstycke

85ESHD

Andra munstycken fi  nns, fråga din Rain Bird
återförsäljare.
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SPRIDARE OCH TILLBEHÖR

ANVÄNDNING
de nya spridarna i modellserien rain bird® LF™ 
har en robust konstruktion som gör att de klarar 
de besvärligaste förhållanden vid bevattning av 
gräs mattor eller i jordbruksmiljöer (plantskolor, 
hos producenter av färdiga gräsmattor på rulle). 
spridarna kombinerar fördelarna hos slagarm-
spridare med flexibel strålhöjd, något som ger en 
exakt, jämn och optimal vattenfördelning.

BESKRIVNING
Extra jämn vattenfördelning.
- en viktbelastad drivskiva sörjer för optimal varv-

has tighet för maximering av kastradien.
- Precisionsstråleskoveln (PJ™ ) driver spridaren. 

Mest robusta spridaren i sin klass.
- Patenterat hjullager i keramik (Ceramic Radial 

Bearing - CRB) håller längre än konventionella 
lager.

- drivskiva tillverkad i en speciell termoplast håller 
smuts och frost borta från drivmekanismen.

- Fjädrar och axel i rostfritt stål garanterar att den 
höga kapaciteten bibehålls även i höga tempera-
turer eller när temperaturen kryper ner under noll. 

- korrosionstålig.
- Uv beständig.

Enkel att använda.
- det behövs inga specialverktyg. 
- Färgkodade munstycken och deflektorer underlättar 

identifieringen.
- ogrässkyddet ”Weed guard” förhindrar att ogräs 

växer in i spridaren och blockerar rotationsmeka-
nismen 

FAKTA
½” YG (BSP)

Munstyckesstorlekar:
LF 1200: 270 l/tim till 480 l/tim.
(i mm: 1,98 / 2,18 / 2,39 / 2,59/ 2,76).
LF 2400: 450 l/tim till 910 l/tim.
(i mm: 2,76/ 2,97/ 3,18/ 3,38/ 3,63).

Strålstigning hos deflektorn:
LF 1200: 6°/ 10°/ 12°/ 16°/ 17°/ 21°.
LF 2400: 10°/ 13°/ 15°/ 22°. 

Placering av spridare: 
8m x 8m to 15m x 15m.

MODELLER
LF 1200
LF 2400

SERIE LF 
Fullcirkelspridare med lågt flöde.

Deflektor 12° (mörkgrön)

Deflektor 17° (ljusblå)

EFFEKTDATA (LF1200)
Deflektor 6° (mörklila)

Deflektor 21° (olivgrön)

Deflektor 15° (orange)

Deflektor 22° (mörkgrön)

EFFEKTDATA (LF2400)
Deflektor 10° (ljusgrön)

Se www.rainbird.eu för fullständiga effekttabeller.

munstycke

munstycke

munstycke

munstycke

munstycke

munstycke

munstycke bar m l/tim

30 drill 2,1 9,14 493

2,4 9,75 534

2,8 10,06 575

3,1 10,36 606

8/64” 2,1 9,75 568

2,4 10,06 613

2,8 10,36 656

3,1 10,67 697

9/64” 2,1 10,36 742

2,4 10,67 802

2,8 10,97 859

3,1 10,97 913

bar m l/tim
 7/64” 2,1 11,28 420

2,4 11,28 454
2,8 11,58 488
3,1 11,89 518

30 drill 2,1 11,58 493
2,4 11,89 534
2,8 12,19 575
3,1 12,50 606

8/64” 2,1 11,89 568
2,4 12,19 613
2,8 12,50 656
3,1 12,50 697

29 drill 2,1 12,50 638
2,4 12,80 688
2,8 12,80 738
3,1 13,11 784

9/64” 2,1 12,19 742
2,4 13,11 802
2,8 13,41 859
3,1 13,72 913

bar m l/tim

44 drill 2,1 7,32 266

2,4 7,62 286

2,8 7,92 307

3,1 7,92 325

3/32”  2,1 7,92 316

2,4 8,23 341

2,8 8,53 366

3,1 8,53 388

38 drill 2,1 8,23 370

2,4 8,53 402

2,8 8,84 429

3,1 8,84 454

bar m l/tim

44 drill 2,1 10,36 266

2,4 10,36 286

2,8 10,36 307

3,1 10,66 325

3/32” 2,1 10,36 316

2,4 10,66 341

2,8 10,66 366

3,1 10,66 388

38 drill 2,1 10,60 370

2,4 11,00 402

2,8 11,00 429

3,1 11,00 454

bar m l/tim

44 drill 2,1 8,23 266

2,4 8,53 286

2,8 8,84 307

3,1 8,84 325

3/32” 2,1 8,84 316

2,4 9,14 341

2,8 9,45 366

3,1 9,45 388

38 drill 2,1 9,14 370

2,4 9,45 402

2,8 9,75 429

3,1 9,75 454

bar m l/tim

44 drill 2,1 9,45 266

2,4 10,06 286

2,8 10,06 307

3,1 10,06 325

3/32” 2,1 10,06 316

2,4 10,36 341

2,8 10,67 366

3,1 10,67 388

38 drill 2,1 10,36 370

2,4 10,67 402

2,8 10,97 429

3,1 10,97 454

bar m l/tim

2,59 mm 2,1 10,06 493

2,4 10,36 534

2,8 10,97 575

3,1 10,97 606

8/64” 2,1 10,36 568

2,4 10,67 613

2,8 11,28 656

3,1 11,28 697

9/64” 2,1 10,97 742

2,4 11,28 802

2,8 11,89 859

3,1 11,89 913
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0,1 0,1 0,1
1,5 0,2 0,2
2,5 0,03 0,03
4,5 0,1 0,1

SPRIDARE OCH TILLBEHÖR

ANVÄNDNING
med sina överlägsna egenskaper för 
genomfl ödet erb juder swing Joint den 
kapacitet som man har rätt att förvänta sig från 
rain bird. de kompletterar spri dare i eagle™ - 
och slagarmspridarserierna perfekt. 

BESKRIVNING
• Innovativ design ger överlägsna 

genomfl ödes-egenskaper och tryckförluster 
reduceras med upp till 50% av vad som gäller 
för andra swing joints. 

• En design som minskar förekomsten av 
materialutmattning.

• Dubbla O-ringstätningar skyddar 
gänganslutningar mot smuts; enklare att 
justera.

• Färgkodning och tydlig storleksmarkering 
minskar utgifterna i samband med 
felhantering och den snabba identifi eringen 
av storlekar underlättar installeringen på 
plats.

SERIE SWING JOINT
innovativ design som reducerar tryckförluster med 50%.

• Gänganslutningarna är något 
överdimensionerade vilket gör att det blir 
lättare att dra fast dem för

 hand eller att installera utan att man ser vad 
man gör (t.ex. under vatten). Detta minskar 
risken för

 skador på grund övervridning med nyckel.

FAKTA
maximalt arbetstryck: 21,7 bar vid 22,8°C.
Diameter: 1” (26/34) och 1,5” (40/49).
Längd: 12” (30,5 cm) och 18” (45,7 cm).
ingångsgänga:  bsp
Utgångsgänga: bsp

MODELLER
SJ-12-100-22: 12” längd, 1” (26/34) diameter .
SJ-12-150-22: 12” längd, 1,5” (40/49) diameter .
SJ-18-100-22: 18” längd, 1” (26/34) diameter .
sJ-18-150-22: 18” längd, 1,5” diameter. 

MODELL
41017

ANVÄNDNING
• Röret används tillsammans med en manometer 

för att mäta trycket i ett spridarmunstycke när 
spridaren arbetar.

41017
pitot rör

 1” modeller 1,5” modeller

 Flöde, l/s sJ-12-100-22 sJ-18-100-22  bar sJ-12-150-22 sJ-18-150-22
  bar bar bar bar

Tryckförluster

rain bird tsJ swing Joint
Hydrauliskt optimerad design märkbar tryckförlustreducering

andra swing Joint 
modeller
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LFv-075 075-dv 100-dv 100-Jtv 100-Hv pga peb 300-bpe  

100-dv-mm 100-Jtv-mm 100-Hv-mm
● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ●

●

● ●

 pesb 300-bpes
100-dvF 100-JtvF 100-HvF ● ● ● ●

● ● ● ●

LFv-075 075-dv 100-dv 100-Jtv 100-Hv
100-pga
150-pga
200-pga

LFv-075 9v 075-dv-9v 100-dv-9v 
100-pga-9v
150-pga-9v
200-pga-9v

● ● ●

Råd till vattenbesparing

 • Rain Birds Lågflödesventil (LFV) är den 
ventil som har utformats speciellt för 
droppbevattningssystem; det är den 
enda ventilen som garanterat fungerar 
när vattnet är smutsigt och 
flödesmängden är låg. 

 • rain birds ventiler klarar de allra 
mest besvärlga förhållanden, 
då den filtrerande funktionen 
skyddar mot smutspartiklar.

• prs-dial reglerar utgångstrycket
på ventilen oberoende av 
ingångstrycket. inställningen 
är enkel och går snabbt. 

VENTILER OCH TILLBEHÖR 

ANVÄNDNING

modeLLer serie 100 

Fakta

Genomfl öde (m3/h) för 3/4" (20/27)
Genomfl öde (m3/h) för 1" (26/34)
Genomfl öde (m3/h) för 1,5" (40/49)
Genomfl öde (m3/h) för 2" (50/60)
Genomfl öde (m3/h) för 3" (80/90)

0,05 till 1,82 0,05 till 5,0
0,05 till 9,08 0,23 till 6,8 0,05 till 6,82 1,14 till 9,08

6,81 till 22,70
9,08 till 34,05

0,06 till 11,35
4,54 till 34,05

17,03 till 45,20
13,62 till 68,10 10,00 till 80,00

Tryck (bar) 1,0 till 10,4 1,0 till 10,4 1,0 till 10,4 1,0 till 10,3 1,0 till 10,3 1,0 till 10,4 1,4 till 13,8 1,4 till 13,8 0,7 till 10,0
konFigUrering
yg
ig
klot
Fläns
vinkel
beskrivning
scraper alla
självrenande avstrykaranordning
Flödesreglering

magnetspole 24 vaC

impulsstyrd magnetspole
(Latching Solenoid)

används vid smutsigt vatten



LFv-075-9v

LFv-075

 45,42 0,01 0,19
 227 0,06 0,19
 454 0,13 0,24
 908 0,25 0,26
 1362 0,38 0,30
 1817 0,50 0,36

www.rainbird.eu68 www.rainbird.eu

EFFEKTDATA: tryckförlust
 genomfl öde l/tim genomfl öde l/s LFv-075
   bar

Unika membran som släpper igenom smutspar-
tiklar även när genomfl ödet är lågt.

VENTILER

LÅGFLÖDESVENTIL
droppbevattning.

 ■ denna ventil har utformats speciellt 
för droppbevattningssystem. det 
är den enda ventil som garanterat 
fungerar när vattnet är smutsigt och 
flödesmängden är låg (45,4 till 136 
liter/timme).

 ■ dessa ventiler är utrustade med 
alla de egenskaper som rain birds 
pålitliga dv ventil har, plus ett 
speciellt membran som släpper 
igenom smutspartiklar även när 
flödesmängden är låg, härigenom 
minskar risken för ventilläckage.

 ■ detta gör att filtret kan placeras efter 
ventilen, då ventilen klarar av alla 
storlekar av smutspartiklar.

BESKRIVNING
• Enkel att serva
- med manuell, extern dränering kan smuts   
 spolas ut under installationen och när   
 systemet  startas.
- intern dränering utan spillvatten vid manuell   
 drift.

• Tillförlitlighet
- Unik “double-knife” membran med ett ½”   
 diameter säte för obehindrat fl öde vid låga   
 fl ödesmängder.
- två fi lter ger hög tillförlitlighet.

FAKTA
Flöde: 45,42 till 1817 liter/timme
tryck: 1,0 till 10,3 bar

ELEKTRISKA FAKTA
magnetspole: 24 vaC 50/60 Hz
Startström: 0.30 (7.2 VA) vid 60 Hz
Arbetsström: 0.19 A (4.56 VA)

DIMENSIONER
Höjd: 11,4 cm 
Längd: 10,7 cm
bredd: 8,4 cm

MODELL
LFV-075: 3⁄4’’ (20/27) invändig gänga på in- och 
utlopp
LFV-075-9V:  3⁄4’’ (20/27) invändig gänga på in- och 
utlopp, latching solenoid
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100- DVF-

100-DV

100-DV-MM-9V

MM

0,24 0,22 0,23 0,22
0,60 0,26 0,24 0,24
1,20 0,29 0,26 0,26
3,60 0,45 0,32 0,37
4,50 0,53 0,35 0,42
6,00 - 0,41 0,53
9,00 - 0,59 0,87

www.rainbird.eu

Modell
YG

EFFEKTDATA: tryckförlust (bar)

Värden för tryckförluster gäller med helt öppen
fl ödes-reglering.

Modell
DV: IG 
DVF:  Elektromagnet venti l, 
fl ödesreglering

Exempel

Storlek
075: ¾˝(20/27)
100: 1˝(26/34)

VENTILER

m3/tim 075-dv 100-dv
100-dvF 100-dv-mm

VENTILER SERIE DV
elektromagnetventiler av plast - alltid rätt ventil

 ■ två filter: på membranen och på 
magnetspolarna

 ■ beprövad pålitlighet med 
tryckreglerade membran

 ■ energi-effektiv, lågströms inkapslad 
solenoid med inbygd plunger och 
200 micron solenoid filter

BESKRIVNING
• Enkel att serva
- Flödesreglering på modell dvF
- manuell öppning utan att avlastningsvattnet   
 strömmar ut; vrid magnetspolen ett kvarts   
 varv 
- manuell tömning möjlig med dräneringsskruv

• Anpassningsförmåga 
- Passage (DV, DVF och DV-MM modeller)   
 utformning
- Med  1” YG x YG (BSP): 1” BSP 100-DV-MM, 1”   
 bsp 100-dv-mm-9v
- med impulsstyrd magnetspole:  075-dv-9v, 1”   
 IG (BSP) 100-DV-9V och 1” YG (BSP)   
 100-dv-mm-9v
- arbetar även med mindre fl ödesmängder när   
 ett rby fi lter fi nns installerat bakom ventilen

• Pålitlig
- kraftig pvC-konstruktion
- rostfria stjärnskruvar

FAKTA
genomfl öde: 075-dv: 0,24 till 4,5 m3/tim
observera: för genomfl ödesmängder under 
0.75 m3/tim eller för micro-bevattning 
rekommenderas montering av fi ltret eller 
prF-075-rby bakom ventilen.
100-dv, 100-dvF och 100-dv-mm:
0,24 till 9,0 m3/tim
observera: dv yg x yg rekommenderas inte för
genomfl ödesmängder över 6,8 m3/tim.
tryck: 1 till 10.4 bar 
temperatur: upp till 43°C

ELEKTRISKA DATA
magnetspole: 24 vaC - 50 Hz
Utdragsström: 0,30 A (7,2 VA)
Driftström: 0.19 A (4,6 VA)
ska inte användas med dekodersystem.

MÅTT
075-dv och 100-dv:  Höjd: 11,4 cm
   Längd: 11,1 cm
   bredd: 8,4 cm  

100-dvF:            Höjd: 14,2 cm
             Längd: 11,1 cm
           bredd: 8,4 cm

100-dv-mm: Höjd: 11,4 cm
           Längd: 13,6 cm
            bredd: 8,4 cm

MODELLER
075-DV: 3/4” (20/27) IG
075-DV-9V:  3 ⁄4 ’’ (20/27)  IG,  impulsstyrd 
magnetspole
100-DV: 1” (26/34) IG (BSP)
100-DV-9V: 1” (26/34) IG (BSP), impulsstyrd 
magnetspole
100-DVF: 1” (26/34) IG (BSP), med fl ödesreglering
100-DV-MM: 1” (26/34) YG (BSP)
100-DV-MM-9V: 1” (26/34) YG (BSP), impulsstyrd 
magnetspole

TILLBEHÖR
MTT-100: T-koppling för 1” (26/34) ventiler  
db, dbr/y-6, dbm, king: kabelanslutning 
prF-075-rby
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100-JTV-9V

100 -  JTV  - MM

0,23 0,20 0,26
0,6 0,23 0,30
1,2 0,27 0,32
3,6 0,40 0,40
4,5 0,49 0,46
6,0 0,60 0,58
6,8 0,67 0,66
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genomflöde
m3/tim 100-Jtv 100-Jtv-mm

EFFEKTDATA: Tryckförlust 

Storlek
1˝(26/34)

Exempel

Modell
YG x YG

Modell
JTV: Jar Top ventil

VENTILER

SERIE JAR TOP VENTIL
mångsidig, praktisk, lönsam - underhåll har aldrig varit enklare.

 ■ två filter skyddar systemet mot 
smutspartiklar: på membran och 
magnetspole.

 ■  Locket har skruvgänga och det 
behövs inga verktyg till borttagning 
eller underhållsarbete eftersom det 
inte finns några skruvar.

 ■ inkapslad magnetspole och inbyggd 
plunger förenklar underhållet 
eftersom risken att tappa bort delar 
minimeras.

BESKRIVNING
• Enkel att serva
- problemfri service med få reservdelar. 
- intern avlastning för manuell drift utan   
 vattenläckage.
- manuell tömning möjlig med dräneringsskruv.

• Anpassningsförmåga
- Finns även i konfigurering yg x yg 
 (100-JTV- MM), med impulsstyrd magnetspole  
 (100-JTV-9V) som monterats hos tillverkaren
- arbetar även med mindre flödesmängder när   
 ett rby filter finns installerat bakom ventilen.

• Pålitlig
- beprövad pålitlighet med tryckreglerade   
 membran
- buna-n membran med självrenade   
 ingångsfilter (200 mikron) och rostfri fjäder för  
 lång brukstid.
- inkapslad magnetspole med låg    
 effektförbrukning samt inbyggd plunger.

FAKTA
genomflöde: 
0,23 till 6,8 m3/tim
För genomflödesmängder under 0.75 m3/tim eller för 
micro-bevattning rekommenderas montering av 
filtret PRF-075-RBY bakom ventilen.
tryck: 1,0 till 10,3 bar
arbetstemperaturer:
vattentemperatur upp till 43° C
omgivningstemperatur upp till 52° C

ELEKTRISKA DATA
magnetspole: 24 vaC 50 Hz 
Utdragsström: 0,30 A (7,2 VA)
Driftström: 0.19 A (4,6 VA)
ska inte användas med dekodersystem.

MÅTT
Höjd: 12,7 cm
Längd: 100-Jtv/Jtv9v: 10,2 cm 
100-Jtv-mm: 13,7 cm
bredd: 7,9 cm

MODELLER
100-JTV: 1” (26/34) IG (BSP 
100-JTV-9V: 1” (26/34) IG (BSP) + impulsstyrd 
magnetspole tbos
100-JTV-MM: 1“ (26/34)  YG x YG
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100  -  HV  - MM

www.rainbird.eu

0,25 0,11
0,75 0,14
1,00 0,16
2,00 0,23
5,00 0,32
7,50 0,42
9,10 0,57

m3/tim 1” HV (bar)

Exempel

VENTILER

Storlek
100: 1˝(26/34)

Modell
Valfri konfiguration
MM: utv. x utv.Modell

HV: Ventiler med 
höga värden

HV-SERIENS VENTILER
enastående prestanda. oöverträffad hållbarhet.

 ■ kompakt utformning, 6,5 cm 
snurradie för trånga installationer

 ■ ditt val av verktyg för att öppna ventil 
(skiftnyckel, Phillips skruvmejsel, 
spårskruvmejsel)

 ■ excentriskt membran för mjuk 
stängning, mindre rörstötar

FUNKTIONER
• Enkel service
-  kaptiva skruvar med flera spår enklare underhåll
-  snabb åtkomst till membran med endast fyra 

skruvar
-  Lokaliseringspost för membran för tillförlitlig 

service

• Tillförlitlighet
- glasfylld polypropylenstomme för styrka
- omvänt flöde normalt stängd konstruktion
- problemfri service med få delar
-  buna-n-membran med självrengörande  200 

mikrometer vattenfilter och rostfri stålfjäder

• Mångsidighet
-  används till i lågt flöde och Xerigation® används  

när rby-filter har installerats
-  extern ”bleed” för manuellt spolningssystem av 

smuts och skräp under installationen och 
systemets uppstart

- intern ”bleed för vattenfri manuell drift

SPECIFIKATIONER
tryck: 1,0 till 10,3 bar
Flöde: 0,05–6,82 m3/h;
för flöden under 0,68 m3/h;
eller en Xerigation® tillämpning,
använd rby-100-200mX-filter
temperatur: vattentemperatur upp
till 43 °C; omgivningstemperatur upp till 52 °C

ELSPECIFIKATIONER
24 vaC 50/60 HZ magnetventil
maximal stötström: 0,250 amps@60Hz
Hållström: 0,143 amps@60Hz
spolmotstånd: 52 till 55 ohm

MÅTT
Höjd: 11,7 cm
Längd: 11,2 cm
bredd: 7,9 cm

MODELLER
100– HV (inv. x inv. gänga)
100– HV-MM (utv. x utv gänga)
100– HVF (hona x hona)

Ventil trycksförlust (bar)
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100 - PGA 
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100-pga

m3/tim Utförande med klot vinkelutförande

1,2 0,38 0,38
3 0,41 0,41
6 0,43 0,43
9 0,48 0,48

150-pga

m3/tim Utförande med klot vinkelutförande

6 0,10 0,07
9 0,22 0,14

12 0,38 0,23
15 0,61 0,36
18 0,86 0,51
21 1,16 0,70

200-pga

m3/tim Utförande med kot vinkelutförande

9 0,08 0,07
12 0,12 0,07
15 0,17 0,10
18 0,24 0,13
21 0,33 0,18
24 0,43 0,23
27 0,54 0,30
30 0,66 0,36
34 0,83 0,45

VENTILER

TEMPERATUR/TRYCKOMRÅDE
 vatten  Max.
 temperatur tryck
 23°C 10.4 bar
 27°C 9.1 bar
 32°C 7.7 bar
 38°C 6.4 bar
 43°C 5.2 bar

EFFEKTDATA: tryckförlust (bar)

Värden för tryckförluster gäller med helt öppen fl ödesreglering.

Observera: tillvalet PRS-Dial gör ventilen 5 cm högre.

Storlek
1˝ (26/34)

Modell
PGA
1˝(26/34)
1˝½(40/49)
2˝(50/60)

Exempel

 ■ stor flexibilitet i planering och 
installering.

 ■ två modeller i ett utförande: rak och 
vinklad passage förstärkt membran 
för lång livslängd.

 ■ robust pvC-konstruktion garanterar 
lång brukstid och en hög grad av 
pålitlighet.

BESKRIVNING
• Enkel att serva
- inkapslad magnetspole och inbyggd plunger   
 förenklar underhållet eftersom risken att tappa  
 bort delar minimeras.
- Flödeskranen justerar vattenfl ödet om det är   
 nödvändigt. 
- magnetspole med praktiskt grepp,för enkel   
 ventilavlastning inåt och ett kvarts manuellt   
 varv vid öppning, kör ventilen utan att vatten   
 något vatten hamnar i ventilboxen. kan   
 justera trycket utan att starta ventilen via   
 automatik.

• Anpassningsförmåga
- tryckregleringsenhet, inställbar på 1 till 6,9   
 bar, kan anslutas (PRS-Dial, beställs separat) 
- Finns även med 9 v impulsstyrd    
 magnetspole:100- pga-9v, 150-pga -9v, 200-  
 pga-9v.
- kan användas med rain bird mdC decoder   
 system.

• Pålitlig
- Långsam stängning för att förhindra   
 vattenstötar och efterföljande skador på   
 systemet.
- inställningsgrepp på magnetspolen förhindrar  
 igensatta solenoidportar. 

FAKTA
genomfl öde: 1,14 till 34,05 m3/tim
tryck: 1,0 till 10.4 bar 
temperatur: upp till 43°C

SERIE PGA
elektromagnetventiler av plast - beprövad teknik som håller länge.

ELEKTRISKA DATA
magnetspole: 24 vaC - 50 Hz
Utdragsström: 0,41 A (9,9 VA)
Driftström: 0,23 A (5,5 VA)

MÅTT
100-PGA
Höjd: 18,4 cm
Längd: 14,0 cm
bredd: 8,3 cm

150-PGA
Höjd: 20,3 cm
Längd: 17,2 cm
bredd: 8,9 cm

200-PGA
Höjd: 25,4 cm
Längd: 19,7 cm
bredd: 12,7 cm

MODELLER
100-PGA: 1” (26/34) IG (BSP)
100-PGA-9V: 1” (26/34) IG (BSP), impulsstyrd 
magnetspole.
150-PGA: 1,5” (40/49) IG (BSP)
150-PGA-9V: 1,5” (40/49) IG (BSP), impulsstyrd 
magnetspole.
200-PGA: 2” (50/60) IG (BSP)
200-PGA-9V: 2” (50/60) IG (BSP), impulsstyrd 
magnetspole.

TILLBEHÖR
prs-dial: tryckregleringsenhet 
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100 - PESB

1,2 0,12 - -
3 0,15 - -
6 0,32 0,26 -
9 0,68 0,24 -

12 - 0,26 -
15 - 0,33 -
18 - 0,42 0,32
21 - 0,57 0,34
24 - 0,74 0,41
27 - 0,92 0,51
30 - 1,14 0,64
33 - 1,38 0,77
36 - - 0,90
39 - - 1,04
42 - - 1,18
45 - - 1,34

www.rainbird.eu

m3/tim 100-peb
 100-pesb

150-peb                  
150 pesb

200-peb
200 pesb

EFFEKTDATA: Tryckförlust

Värden för tryckförluster gäller med helt öppen flödes-
reglering.

Storlek
1” (26/34)

Exempel

Modell
PESB
med självrenande 
avstrykaranordning

 ■  elektromagnetventil som är tillverkad 
i glasfiberförstärkt plast för lång 
livslängd och pålitlig drift. pinnbultar 
i rostfritt stål är ingjutna i huset för 
att undvika skador på gängorna.

 ■ Långsam stängning för att förhindra 
vattenstötar och efterföljande skador 
på systemet.

 ■ Förstärkt membran garanterar lång 
livslängd.

BESKRIVNING
• Enkel att serva
- inkapslad magnetspole med inbyggd plunger  
 och fjäder för enkel service. Skydda mot   
 försvunna delar vid service på fältet.
- Flödeskran som kan justera flödesmängden. 
- manuell öppning utan att avlastningsvattnet   
 strömmar ut; vrid magnetspolen ett fjärdedels  
 varv. tillåter justeringar på tryckregleringen   
 utan att starta ventilen via automatiken.
- manuell tömning möjlig med dräneringsskruv.
- magnetspole med praktiskt grepp.

• Anpassningsförmåga
- Utförande med genomgående passage.
- vidsträckt tryckområde. kan användas vid låga  
 flöden för alla sorters bevattningslösningar.
- tryckregleringsenhet, inställbar på 1 till 6,9   
 bar, kan anslutas (PRS-Dial, beställs separat)
- anslutning av impulsstyrd magnetspole från   
 rain bird för användning av rain birds   
 batteridrivna styrenheter möjlig.
 viktigt: gå inte över 10 bar arbetstryck när   
 impulsstyrd magnetspole används.
- kan användas med rain bird mdC decoder   
 system.

• Pålitlig
- elektromagnetventil som är tillverkad i   
 glasfiberförstärkt plast.
- självrengörande silfilter hos modell peb
- Hos modell pesb rengör en    
 avstrykaranordning, som aktiveras av   
 membranrörelsen, det rostfria stålfiltret varje   
 gång ventilen öppnas eller stängs.

FAKTA
genomflöde: 1,2 till 45,0 m3/tim
tryck: 1,4 till 13,8 bar 
temperatur: upp till 66° C

ELEKTRISKA DATA
magnetspole: 24 vaC - 50 Hz
Utdragsström : 0,41 A (9,9 VA)
Driftström : 0,23 A (5,5 VA)

SERIE PEB
elektromagnetventiler peb/pesb - rain birds robusta plastventil.

MÅTT
100-PEB och 100-PESB
Höjd : 16,5 cm
Längd : 10,2 cm
bredd : 10,2 cm
150-PEB och 150-PESB
Höjd : 20,3 cm
Längd : 15,2 cm
bredd : 15,2 cm
200-PEB och 200-PESB
Höjd : 20,3 cm
Längd : 15,2 cm
bredd : 15,2 cm

MODELLER
100-PEB: 1” (26/34) IG (BSP)
100-PESB: 1” (26/34) IG (BSP) med självrenande 
avstrykaranordning.
150-PESB: 1,5” (40/49) IG (BSP) med självrenande 
avstrykaranordning.
150-PEB: 1,5” (40/49) IG (BSP) 
200-PEB: 2” (50/60) IG (BSP) 
200-PESB: 2” (50/60) IG (BSP) med självrenande 
avstrykaranordning.

TILLBEHÖR
prs-dial: tryckregleringsenhet.
impulsstyrd magnetspole tbos™ 

VENTILER
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300 - BPE 

13,6 0,46 0,47
24 0,19 0,21
36 0,14 0,14
48 0,21 0,19
60 0,29 0,26
68 0,34 0,31
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m3/tim Utförande med klot vinkelutförande

VENTILER

EFFEKTDATA: Tryckförlust

Värden för tryckförluster gäller med helt öppen fl ödes-
reglering.

Storlek
3˝ (80/90)

Exempel

Modell
BPE

 ■ konstruktionen med huset i gjutjärn 
och överdelen i glasfiberförstärkt 
plast gör att ventilerna står emot 
kraftiga tryckstötar, orenat vatten och 
igensättande smuts. bpes modellen 
har som ett extra skydd utrustats 
med en patenterad skrapmekanism 
som aktivt bekämpar smuts och 
partiklar.

 ■ Hus i gjutjärn och överdel i 
glasfiberförstärkt plast och det 
pålitliga förstärkta membranet 
garanterar en lång livslängd till 
humant pris.

BESKRIVNING
• Enkel service
- genomgående passage samt vinkelutförande.
- genomfl ödesreglering.
- smuts kan spolas ut ur systemet med hjälp av   
 manuell, extern avlastning. rekommenderas   
 när systemet startas och vid    
 underhållsarbeten.

• Anpassningsförmåga
- vidsträckt drifttrycksområde.
- tryckregleringsenhet prs-dial, inställbar på 1   
 till 6,9 bar, kan anslutas; måste beställs separat
- anslutning av impulsstyrd magnetspole från   
 rain bird för användning av rain birds   
 batteridrivna styrenheter möjlig.
 viktigt: gå inte över 10 bar arbetstryck när   
 impulsstyrd magnetspole används.
- kan användas i rain bird mdC decoder   
 system.

• Pålitlig
- Långsam stängning för att förhindra   
 tryckstötar.
- Hos modell bpes rengör en    
 avstrykaranordning det rostfria stålfi ltret varje  
 gång ventilen öppnas eller stängs.
- den robusta solenoiden skapar en pålitlig   
 prestation även vid konstant drift.
- väldigt eff ektiv drift med minimala   
 tryckföluster. 

SERIE BPE
Elektromagnetventiler 3” (80/90) - Den perfekta kombinationen av gjutjärn och plast.

FAKTA
genomfl öde: 13,6 till 68,0 m3/tim
tryck: 1,4 till 13,8 bar 
temperatur: upp till 43° C

ELEKTRISKA DATA
magnetspole: 24 vaC - 50 Hz
Utdragsström: 0,41 A (9,9 VA)
Driftström: 0,28 A (6,7 VA)

MÅTT
Höjd: 34,61 cm
Längd: 20,32 cm
bredd: 17,78 cm
tänk på: tillvalet prs-dial gör ventilen 5 cm 
högre.

MODELLER
300-BPE: 3” (80/90) IG (BSP) 
300-BPES: 3” (80/90) IG (BSP) med självrenande 
avstrykaranordning.

TILLBEHÖR
prs-dial: tryckregleringsenhet  
impulsstyrd magnetspole tbos™ . 
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80

Y Y

298 308

226 286

50 100

190 100

1.6 4.4

SERIE 100
Hydraulventiler av plast med solenoidstyrning med höga prestanda 

 ■ 3’’ ventil tillverkad av 
industrianpassad glasfiberförstärkt 
plast. bearbetad för att klara 
krävande arbetsförhållanden, 
med hög kemisk resistans och 
kavitationsbeständighet

 ■ mycket hög flödeskapacitet med 
minimal tryckförlust

BESKRIVNING
• Enkel service

- enkel design med få delar ger 
garanterat enkel kontroll och service 
under drift

- konstruerad för vertikal eller 
horisontell installation

• Mångsidighet
- kräver endast ett lågt aktiveringstryck
- smidig stängning 
 

• Tillförlitlighet
- ventilens hållbara industrianpassade 

design och konstruktion använder 
glasfiberförstärkt plast för krävande 
användningsförhållanden

- Ledade flänsanslutningar isolerar 
ventilen från påfrestningar pga. böjda 
ledningar och tryck

SPECIFIKATIONER
Flöde: från 10 till 80 m3/tim 
drifttrycksområde: 0,7 till 10 bar
temperatur: upp till 60 °C

ELEKTRISKA SPECIFIKATIONER
Solenoid: 24 VAC – 50 Hz 
Startström: 0,30 A (7,2 VA)
Driftström: 0,19 A (4,6 VA) 

MÅTT
Höjd: 28,6 cm
Längd: 30,8 cm
bredd: 10 cm
Vikt :4,4 kg (fl äns) / 1,6 kg (gängad)

MODELLER
serie 100 : 3’’ bsp-inv. gänga med dn 80-fl äns som 
tillval (inlopp/utlopp)

TILLBEHÖR
db-, dbry-6-, dbm- och king-anslutningar

DN-storlekar

Mönster

Ändanslutningar gängad 3” bsp
Universell fl äns 

metall

L (mm)

H (mm)

h (mm)

W (mm)

Poids (kg)

MÅTT

VENTILER
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RB1201-010

RB1212-010

RB1306-010

RB1239-131RB1234-010

RB1201-210

RB1206-010

RB1312-010

RB1330-010 RB1330-131

RB1282-010 RB1282-131

RB1203-010

RB1220-010

RB1320-010

RB1348-010

RB1301-010 RB1301-210 RB1303-010

RB1201-310

RB1301-310

RB1201-410

RB1301-410
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VENTILER

MANIFOLD AV PVC
komplett manifoldsystem med ytter- och innergängor.

  teleskopdesignat manifoldsystem 
möjliggör ventilbyte (med olika 
läggningslängder) utan någon 
kapning eller tillägg av nya delar.

  stora o-ringar säkerställer att inget 
läckage förekommer.

  alla delar dras åt för hand.

FUNKTIONER
• Snabbt och enkelt att installera
 - Unik teleskop konstruktion för 

ställbarhet och enkla ventilbyten.
 - ventilanslutningar med innergänga 

ansluts direkt till ventiler med. 
yttergänga utan att någon adapter 
behövs.

 - ventilanslutningar med yttergänga 
ansluts direkt till ventiler med 
innergänga utan att någon 
koppling behövs.

 - ingen tefl on®tejp behövs för 
monteringen.

SPECIFIKATIONER
driftstryck: 10,5 bar

MODELLER:
RB1300-serien – ventilanslutningar med 
yttergänga.
rb1301-010: t-koppling 1’’ ig X svivel 
1’’ yg X 1’’ yg.
rb1301-210: 1’’ ig X 2 utgångar svivel 
1’’ yg X 1’’ yg.
rb1303-010: dubbel t-koppling svivel 2 utgångar 
svivel 1’’ yg X 1’’ ig.
rb1306-010: vinkelkoppling 1’’ yg X svivel 1’’ yg.
rb1312-010: vinkelkoppling 1’’ ig X svivel 1’’ yg.
rb1320-010: korskoppling 1’’ ig X 2 utgångar 
svivel 1” yg X 1’’ yg.

RB1200 Serien

RB1300 Serien

rb1330-010: rak koppling 1’’ ig X 1’’ ig.
RB1330-131: rak koppling 1’’ IG X ¾’’ IG.
rb1348-010: huv 1’’ ig.
rb1301-310: manifold med 3 utgångar 1’’ ig X 3 
utgångar svivel 1’’ yg X 1’’ yg.
rb1301-410: manifold med 4 utgångar 1’’ ig X 4 
utgångar svivel 1’’ yg X 1’’ yg.

RB1200-serien – ventilanslutningar med 
innergänga.
rb1201-010: t-koppling 1’’ ig X svivel 
1’’ ig X 1’’ yg.
rb1201-210: 1’’ ig X 2 utgångar svivel 
1’’ ig X 1’’ yg.
rb1203-010: dubbel t-koppling svivel 2 utgångar 
svivel 1’’ ig X 1’’ ig.
rb1206-010: vinkelkoppling 1’’ yg X svivel 1’’ ig.
rb1212-010: vinkelkoppling 1’’ ig X svivel 1’’ ig.
rb1220-010: korskoppling 1’’ ig X svivel 1’’ ig X 
svivel 1’’ ig X 1’’ yg.
rb1234-010: 1” euro adapter.
rb1201-310: manifold med 3 utgångar yg 1’’ ig X 
3 utgångar svivel 1’’ ig X 1’’ yg.
rb1201-410: manifold med 4 utgångar yg 1’’ ig X 
4 utgångar svivel 1’’ ig X 1’’ yg.
RB1239-131: adapter 1’’ YG X ¾’’ IG.
rb1282-010: adapter 1’’ yg X 1’’ yg.
RB1282-131: adapter 1’’ YG X ¾’’ YG.

MTT-100
Fördelarkoppling för elektromagnetventiler.

ANVÄNDNING
Fördelare till seriemontering av elektromagnet-
ventiler med 1” (26/34) IG (BSP).

BESKRIVNING
• Verktyg behövs inte.
• O-ring sörjer för vattentät anslutning mellan 

fördelarna (tefl onband behövs inte).
• Jämn ventilfördelning med regelbundna avstånd.
• Obegränsat antal ventiler och fördelare kan 

anslutas (1 MTT-100 per elektromagnetventil).

FAKTA
max. tryck: 10 bar
1” YG x 1” (26/34) YG (med O-ring) x 1” (26/34) 
IG (BSP)

MÅTT
Längd: 12 cm

MODELL
mtt-100
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SERIE: SH-O OCH SH-2
krökkoppling för vattenslang.

ANVÄNDNING
dessa snabbkopplingsventiler passar i alla 
bevattningssystem i trädgårdar och 
parkanläggningar i anslutning till ett 
vattenförsörjningsnät. på ett praktiskt och enkelt 
sätt förser de slangar och spridare med vatten. 

BESKRIVNING
• Snabbkopplingsventil av mässing.
• Nyckeln sätts in i ventilöverdelen som öppnas 

när nyckeln vrids; vrider man åt andra hållet och 
tar ur nyckeln så bryts vattentillförseln.

• Lock av termoplast.
• Intern, rostfri ventilfj äder förhindrar läckage. 

FAKTA
3RC
Höjd: 10, 8 cm
5LRC
Höjd: 14,0 cm

SERIE RC: 3RC,5LRC
snabbkopplingsventil av mässing och nyckel.

ANVÄNDNING
krökkopplingen sH-o och sH-2 kan samman-
kopplas med nyckeln 33dk/55k-1 för att slangen 
ska kunna dras runt snabbkopplingsventilen 
utan att böjas.

BESKRIVNING
• Konstruktion av mässing och gjutbrons.
• Med O-ring.
• Används med nyckel 33DK och 55K-1.

EFFEKTDATA: 
TRYCKFÖRLUST

m3/tim Tryckförlust

3RC
3.0 -0.25 bar
4.0 -0.42 bar

5LRC
7,0 0.30 bar
8,0 0.40 bar
9,0 0,50 bar

10,0 0,61 bar
12,0 0,85 bar
14,0 1,15 bar
16,0 1,48 bar

MÅTT
5LRC
genomfl öde: 7,0 till 16,0 m3/tim
max. tryck: 0.4 till 8.6 bar

MODELLER
3rC: snabbkopplingsventiler 3/4” ig med 
termoplastlock.
33DK: nyckel 3/4” (20/27) YG och 1/2” (15/21) IG
5LRC Snabbkopplingsventil 1” IG (BSP) med låsbart 
gummilock.
55K-1: Nyckel 1” (26/34) BSP YG (BSP)

TILLBEHÖR
2049:  nyckel för låsning av ventillock på 5LrC

FAKTA
SH-0
AG 3/4” (20/27)
IG: 3/4” (20/27)
SH-2
AG 1” (26/34)
IG: 1” (26/34)

MODELLER
sH-0:  krökkoppling 3/4”.
sH-2:  krökkoppling 1”.

VENTILER
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VENTILER OCH TILLBEHÖR

PSH-0
krökkoppling av plast.

ANVÄNDNING
psH-0 krökkoppling kan anslutas med nyckel 
p-33dk för att slangen ska kunna dras runt hela 
snabbkopplingsventilen utan att brytas. 

BESKRIVNING
• O-ring.
• Används med nyckel  P-33DK

FAKTA
Anslutning nere:  3/4” (20/27) IG
Anslutning uppe: ¾” (20/27) YG

MODELL
psH-0

SERIE P-33: P-33 OCH P-33DK
snabbkopplingsventil av plast och nyckel.

ANVÄNDNING
dessa snabbkopplingsventiler ger snabb tillgång 
till vattenförsörjningsnät under marknivå och kan 
användas för anslutning av manuella spridare eller 
när plattor och vägar ska rengöras.

BESKRIVNING
• Praktisk nyckel P-33DK som vrids ett kvarts varv 

för att öppna ventilen.
• Delrin™ ventilhus.
• Tvådelat hus med en passande nyckel. 
• Rostfri fj äder.
• Med lock som förhindrar att smuts tränger in.
• Av slagtålig plast i hög kvalitet, UV-tålig.

FAKTA
max. tryck: 6,2 bar
Anslutning av ventilen nedan: ¾” (20/27) YG
Nyckel: ¾” (20/27) YG

MÅTT
snabbkopplingsventil p-33,  13,8 cm
nyckel p-33dk, höjd: 18,0 cm

MODELLER
p-33: snabbkopplingsventil
p-33dk: nyckel för p-33

EFFEKTDATA: 
TRYCKFÖRLUST

m3/tim Tryckförlust
2.5 < 0.1 bar
3.0 -0.13 bar
3.5 -0.18 bar
4.0 -0.23 bar
4.5 -0.29 bar
5.0 -0.35 bar
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ANVÄNDNINGSINFORMATION
• För korrekt drift krävs ett ingångstryck som är 

minst 1,04 bar högre än det önskade utgångs-
trycket.

• Vid installationer med mycket högt tryck, eller i 
ojämn terräng, bör spridare med integrerad 
prs-tryckreglering och/eller sam spärrventiler 
installeras. 

• När ingångstrycket är mer än 6,9 bar krävs en 
huvudventil med tryckreglering, eller  en tryck-
reglering i huvudledningen.

• Rain Bird rekommenderar att PRS-Dial inte 
används i enheter som ligger utanför det rekom-
menderade genomflödesområdet. 

• För att reducera tryckstötar rekommenderar Rain 
bird att flödeshastigheten i ledningen inte ska 
vara högre än 2,29 m/s.

• För flöden under 2,27 m3/tim rekommenderar 
rain bird att flödesregleringen i ventilen vrids 
igen med två hela varv, med helt öppen position 
som utgångspunkt. 

Tänk på: ventil och tryckregleringsenhet PRS-D måste 
beställas separat.

ANVÄNDNING
• PRS-Dial reglerar utgångstrycket på ventilen 

oberoende av ingångstrycket.  inställningen är 
enkel och går snabbt. tryckregleringsenheterna 
passar på alla ventiler i rain birds serier pga, peb, 
pesb, bpe och bpes.

• Reglerar och håller utgångstrycket konstant 
mellan 1,04 till 6,90 bar ( ±0,21 bar).

• Justeringsknapp med låsanordning möjliggör 
stegvis fininställning från 0,02 bar. inställnings-
cylindern gör att montering och inställning kan 
utföras snabbt, enkelt och exakt. 

BESKRIVNING
• Kan ställas in från 1,0 till 6,9 bar.
• Ergonomisk design.
• Stegvis fininställning från 0,02 bar.
• Befintliga PRS-Dial kan uppgraderas.
• Skydd mot tryckstötar.

FAKTA
• Genomflöde: 1,14 till 46,0 m3.
• Max.tryck: 13,8 bar.
• Tryckreglering: 1,00 till 6,90 bar.
• Tolerans: ±0,21 bar.

MODELLER
• PRS-D

PRS-DIAL
tryckregleringsenhet

*Detta är ventilernas genomflödesvärden. PRS-Dial reglerar bara upp till 100 psi (6,9 bar).

300-BPE med PRS-D installering

150-PEB med PRS-D installering

150-PGA med PRS-D installering

PRS-D tvärsnitt

Genomflöde

Modeller

                                                                                                                     

                                                                                                m³/tim                                                            l/h

100 pga

150 pga

200 pga

1,14-9,08

6,81-22,70

9,08-34,05

19,2-151

113-378

151-568

100 peb

150 peb

200 peb

1,14-11,35

4,54-34,05

17,03-45,40

19,2-189

76-568

300 bpe

300 bpes

13,62-68,10

13,62-68,10

227-1136

227-1136

VENTILER OCH TILLBEHÖR
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VENTILBOXAR

ANVÄNDNING
de fyrkantiga och runda ventilboxarna av plast 
gör att man utan problem kan nå manuella venti-
ler och elektromagnetventiler under marknivå.

BESKRIVNING
• Boxar i svart polypropylen. Gröna lock i samma 

material.
• Lock ingår i leveransen (med undantag för för-

längningar).
• Förlängningar finns för modellserierna VBA02674 

och vba02675.
• Tilltalande utformning, lätt och staplingsbar, 

reducerade fraktkostnader.
• Låsbart lock.
• Lockets nya design förhindrar att jord och vatten 

tränger in i ventilboxarna. 
 - enkel identifiering: instansat modellnummer 

och rain bird markering.
 - Lätt att öppna: Öppning och spår för lyftverktyg
• Förstansade in- och utgångsöppningar för rör,  

verktyg behövs inte.

Förlängningar VBA02676 VBA07777
 Ls2 Längd 382 mm 530 mm
 ls2 bredd 255 mm 380 mm
 H2 Höjd 180 mm 190 mm
 Lb2 Längd 394 mm 550 mm
 lb2 bredd 266 mm 380 mm
Rektangulära ventilboxar VBA02674 VBA02675
 Ls1 Längd 386 mm 545 mm
 ls1 bredd 267 mm 380 mm
 H1 Höjd 305 mm 305 mm
 Lb1 Längd 505 mm 630 mm
 lb1 bredd 370 mm 480 mm
 LC Öppning för rör (bredd) 70 mm 80 mm
 HC Öppning för rör (höjd) 105 mm 105 mm

 Runda ventilboxar VBA02672 VBA02673
 Øs diameter 160 mm 242 mm
 Øb diameter 200 mm 335 mm
 H Höjd 236.5 mm 255 mm
 LC Öppning för rör (bredd) 67 mm 52 mm
 HC Öppning för rör (höjd) 64 mm 89 mm

 Runda ventilboxar VBA17186
 Øs diameter 210 mm
 Øb diameter 180 mm
 H Höjd 120 mm

SERIE VBA
polyprop ventilbox modellserien som ger mest för
pengarna.

MODELLER
VBA17186: rund ventilbox med inbyggd 3/4” (20/27) kulventil.
vba02672: rund ventilbox med med lock, bajonett fattning.
vba02673: rund ventilbox med med klicklock.
vba02674 och vba02675: fyrkantig ventilbox med skruvlock.
VBA02676 och VBA07777: förlängningar för modellserierna VBA02674 och VBA02675 (utan lock).
vba02674C och vba02675C: ventilboxlock för modellserierna vba02674, vba02675, vba02676 och 
vba07777.

MÅTT
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VB-SERIENS VENTILBOXAR
ventilboxar med kraftfull konstruktion ger överlägset ventilskydd

 ■ bred fläns med korrugerad struktur 
ger boxen överlägsen beständighet 
för bättre skydd av ventilen

 ■ Unik glipa avsedd för att öppna 
boxen med spade ger överlägsen 
tillgänglighet vid service

 ■ tillverkad av 100 % återvunnet 
material (svarta boxar). HDPE. 

 ■ snabb och enkel installation av 
slangen genom de förberedda 
utknackningssegmenten i brunnen

BESKRIVNING
• Dessa egenskaper gäller  

ventilboxarna Standard, Jumbo, 
Super Jumbo, Maxi Jumbo, och 10” 
Round
- Unik konstruktion med 

utknackningshylsa i skruvhålet håller 
farliga insekter borta från boxen

- spadglipan gör det enkelt att ta bort 
locket

- Hållare för utknackade segment 
håller fast segmenten över röret och 
håller jorden borta vid återfyllning

- Fasade lockkanter bidrar till att 
förhindra skador på locket orsakade 
av gräsklippare

- tack vare bottendelar som kan låsas 
i varandra går det att säkert koppla 
ihop boxar för djupare installationer

- i lockets markeringsområde kan uppgifter 
för identifiering av ventiler anges

• Mått och extra funktioner efter 
modell

- 7” ROUND-SERIEN (VB-7RND)
 7-tums runda enheter (innefattar hus och 

lock)
mått: 18 cm övre diameter X 22,9 cm H X 25,2 
cm bottendiameter
två förgjutna sidoöppningar tar emot rör 
med en diameter upp till 40
vb-7rnd: svart hus och grönt lock

- 10” ROUND-SERIEN (VB-10RND)
 10-tums runda enheter 

(innefattar hus och lock)
mått: 27,0 cm övre diameter X 25,4 cm H X 
35,0 cm bottendiameter
Fyra utknackningsöppningar med jämna 
mellanrum tar emot rör med en diameter upp 
till 40 (förlängningen har inga 
utknackningssegment)
vb-10rnd-H: svart hus och grönt lock med 
sexkantig låsskruv

- STANDARD-SERIEN MED REKTANGULÄRA 
BOXAR (VB-STD)
Standard-enheter (innefattar hus och lock)
Mått : 59,0 cm (L) X 49,0 cm (B) X 30,7 cm (H)
två stora utknackningsöppningar i mitten 
kan ta emot rör med en diameter upp till 75 
och elva öppningar tar emot rör med en 
diameter av upp till 40

- VB-STD-H: svart hus och grönt lock med 
sexkantig låsskruv
Standard 6”-förlängning (endast hus)
mått: 50,8 cm L x 37,5 cm b x 17,1 cm H
vb-std-6eXt-b: 6’’-standardförhöjning, 
endast svart hus

- JUMBO-SERIENS REKTANGULÄRA BOXAR 
(VB-JMB)
Jumbo-enheter (innefattar hus och lock)
mått: 70,1 cm L x 53,3 cm b x 30,7 cm H
två stora utknackningsöppningar i mitten tar 
emot rör med en diameter av 75. 
(Förhöjningarna har inga 
utknackningssegment.)
 

- VB-JMB-H: svart hus och grönt lock med 
sexkantig låsskruv
Jumbo 6’’-förlängning (endast hus)
mått: 62,0 cm L X 45,5 cm b X 17,1 cm H
vb-Jmb-6eXt-b : 6’’ jumbo-förlängning, 
endast svart hus

- SUPER JUMBO-SERIENS REKTANGULÄRA 
BOXAR (VB-SPR)

 Super Jumbo-enheter (innefattar hus och 
lock)
mått: 84,1 cm L X 60,6 cm b X 45,7 cm H
Fjorton utknackningsöppningar tar emot rör 
med en diameter upp till 75
inkluderar två rostfria skruvar och klämmor 
för att fästa locket på huset på ett säkert sätt
vb-spr-H: svart hus och grönt lock med 2 
sexkantiga låsskruvar

VENTILBOXAR
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VB-SERIENS VENTILBOXAR
ventilboxar med kraftfull konstruktion ger överlägset ventilskydd

- MAXI JUMBO-SERIENS REKTANGULÄRA 
BOXAR (VB-MAX)

 Maxi Jumbo-enheter (innefattar hus och 
lock)
mått: 102,5 cm L X 68,9 cm b X 45,7 cm H
arton utknackningsöppningar tar emot rör 
med en diameter upp till 75
inkluderar två rostfria skruvar och klämmor 
för att fästa locket på huset på ett säkert sätt
vb-maX-H: svart hus och grönt lock med 2 
sexkantiga låsskruvar

- LÅSSYSTEM (SABOTAGESKYDD)
VB-LOCK-P: femkantig skruv (0,9 X 5,7 cm), 
bricka och klämma

- SKYDD FÖR ICKE DRICKBART
För modellerna 10“ rund, standard, Jumbo, 
super Jumbo och maxi Jumbo. 

Bottendelar som kan låsas i 
varandra för djupa installationer

Utknackningshylsan i 
skruvhålet håller farliga 
insekter borta när 
skruven inte är isatt

glipa för att enkelt öppna locket 
med en spade Ventilboxlock – Grönt, 
Gulbrunt (för ökenjord), Lila (för att 
indikera annat vatten än 
dricksvatten) och svart

korrugerade sidor ger 
motståndskraftigt 
ramverk vid tung 
belastning

den breda fl änsen 
stabiliserar boxen och 
eliminerar behovet av 
block eller tegel, samt 
ger större 
motståndskraft mot 
sidobelastning

Utknackningssegment 
har byggts in i alla fyra 
sidor

Hållare för utknackade 
segment håller fast 
segmenten vid återfyllning

ihopkopplingsfunktionen gör att två 
boxar kan anslutas genom att 
bottendelarna kopplas ihop vid 
djupa installationer

Fasade lockkanter 
förhindrar skador 
orsakade av 
gräsklippare

VENTILBOXAR
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16A-FDV
automatisk dräneringsventil.

ANVÄNDNING
ventilen används till automatisk tömning av rör-
ledningar när vattentrycket stängs av. detta gör 
att risker för frostskador begränsas.

BESKRIVNING
• Dräneringsventilen 16A-FDV monteras vertikalt 

(riktad neråt) eller horisontellt i de anlägg-
ningsdelar som befi nner sig längst ner.

FAKTA
1/2” yg
genomsnittligt öppningstryck vid vertikal mon-
tering: 0,2 bar.
genomsnittligt stängningstryck vid vertikal mon-
tering: 0,4 bar.
max. arbetstryck: 8,5 bar.
max. utfl öde: 0,23 m3/tim.

TILLBEHÖR VENTILBOX 

MÅTT
diameter: 3,5 cm
Längd: 2,5 cm

MODELL
16a-Fdv

DBM 
”Quick Connect-kabelanslutningar”

 ■ används till elektriska anslutningar i 
lågspänningsinstallationer (< 30 V)

 ■ För elektrisk anslutning av upp till 
3 kablar på 1,5 mm2

 ■ Fuktbeständiga enheter med 
kompakt storlek

SPECIFIKATIONER
maximal kabelspänning: 30 v
självskalande. används med isolerad koppartrå

MODELLER
dbm

 ■ används till elektriska anslutningar i 
lågspänningsinstallationer (< 30 V)

 ■ För elektrisk anslutning av upp till 2 
kablar på 2,5 mm2 eller 3 kablar på 
1,5 mm2

 ■ Vattentäta – kan installeras i fuktiga 
miljöer

BESKRIVNING
• Tillförlitlighet

- Låsspärr håller kabelanslutningen på 
plats

- eliminerar skador på grund av fukt 
och korrosion

- ingen gnistbildning
- passar enbart till kopparkabel. kan 

inte återanvändas

SPECIFIKATIONER
maximal kabelspänning: 30 v

MODELLER
king

KING
vattentäta kabelanslutningar
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VENTILER OCH TILLBEHÖR

DBR/Y-6
nedgrävda kabelanslutningar

 ■ används till elektriska anslutningar i 
lågspänningsinstallationer (< 30 V)

 ■ en och samma lösning för elektrisk 
anslutning av upp till tre kablar 
på 4 mm2

 ■ vattentäta

BESKRIVNING
• Enkel användning

- anslutning av solid eller flertrådig 
kopparkabel

- Genomskinligt hölje – gör det lättare 
att se om elektriska anslutningar 
utförts korrekt

• Tillförlitlighet
- dbr/y-6-satsen innehåller en 

performance plus-kabelanslutning 
(R/Y+) och en stöttålig, UV-beständig 
polypropylentub fylld med 
fuktbeständigt fett

SPECIFIKATIONER
maximal kabelspänning: 30 v

MODELL
dbr/y-6-sats

EXEMPEL PÅ KABELKOMBINATION

kabelkombination
Ledarkombination antal storlek typ

5-7 0,5 mm2

solid/fl ertrådig

3-7 0,75 mm2

2-8 1,0 mm2

2-7 1,5 mm2

2-5 2,5 mm2

3 4,0 mm2

2 6,0 mm2

 

DB KABELANSLUTNING
enkla anslutningar

 ■ används till elektriska anslutningar i 
lågspänningsinstallationer (< 30 V)

 ■ För elektrisk anslutning av upp till tre kablar 
på 4 mm2

 ■ vattentät

BESKRIVNING
• Tillförlitlighet

- integrerad konstruktion i ett stycke 
med integrerad kabelmutter 
säkerställer tillförlitlig anslutning i ett 
moment

- dragavlastningen säkerställer att 
ledningarna sitter fast och inte dras 
isär

- vattentät silikontätning skyddar mot 
korrosion

- Uv-material säkerställer att 
produktens funktion inte försämras 
ens efter långa perioder av 
exponering för solljus

SPECIFIKATIONER
maximal kabelspänning: 30 v

MODELL
db0025
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ANVÄNDNING
Flerledad kabel för mycket låg spänning (< 30 Volt). 
perfekt för spänningsöverföring mellan elektro-
magnetventiler och styrenheternas plintskenor. 

BESKRIVNING
• Finns med 3, 5, 7, 9 och 13 ledare.
• Flerledad kabel.
• Yttermantel av svart polyethylen, 0.64 mm. 

mycket bra skydd mot mekanisk påverkan, 
kemikalier och fukt.

• Integrerad PE -mantel för enkel avisolering.
• Tvärsnitt ledare 0.8 mm2, passar alla typer av installa-

tioner i bevattningsanläggning för villaträdgård.
• Maximalt avstånd mellan styrenhet och ventil: 

350 m.

FLERLEDAD ”BEVATTNINGS”-KABEL

MODELLER
irricable 3/75: tre ledare, 75 m rulle.
irricable 5/75: fem ledare, 75 m rulle.
irricable 7/75: sju ledare, 75 m rulle.
irricable 9/75: nio ledare, 75 m rulle.
irricable 13/75: tretton ledare, 75 m rulle.

ENLEDAD ELKABEL

ANVÄNDNING
Enledad kabel för mycket låg spänning (< 30 Volt). 
perfekt för spänningsöverföring mellan styrenhet 
och dekoder eller spridare med inbyggd elektro-
magnetventil.

BESKRIVNING
• Solida, blanka kopparledare.
• Med enkel PE-isolering och dubbel PVC-PE 

isolering.
• Tvärsnitt: 1,5 mm2.
• Yttermantel: 3 mm för 1x1,5 mm2 med enkel 

isolering och 4 mm med dubbel.
• Står emot mekanisk påverkan, kemikalier och 

fukt mycket bra.
• Kabel med “Rain Bird” märke.
• 1-meter markering.

MODELLER
si 115: 1x1,5 mm2, enkel pe-isolering, 500 m rulle.
di 115: 1x1,5 mm2, dubbel pe-isolering, 500 m rulle.

VENTILER OCH TILLBEHÖR
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AUTOMATIK OCH TILLBEHÖR

TIPS FÖR ATT SPARA VATTEN

 • en funktion för “säsongsbevattning” 
finns på alla rain birds styrdon och ger 
användaren möjlighet att enkelt 
anpassa bevattningsscheman när 
vattenbehovet varierar i takt med att 
årstiderna ändras. esp-LX 
modulstyrdonet har även en funktion 
med automatisk “säsongsanpassning 
varje månad” som hjälper till att spara 
vatten genom automatiska justeringar 
under årets alla månader.

 • i händelse av ihållande regn, kan du 
enkelt avbryta bevattningsprogrammet 
med regnfördröjningsfunktionen (finns 
i stp plus-, esp-me-, esp-LXme- och 
ESP-LXD-automatikerna), vilken gör att 
systemet stannar en bestämd tid med 
en automatisk omstart. 

 • alla rain bird-styrenheter förenklar 
vattenbesparing via en mängd flexibla 
programmeringsfunktioner.  esp-rZX- 
och esp-me-automatikerna kan anropa 
ett tidigare sparat “standard”-
bevattningsprogram; esp-LX modular 
“delayed recall”-funktionen återgår 
automatiskt till normala 
bevattningsprogram efter några dagar 
eller veckor av för mycket bevattning. 
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ÖVERSIKTSTABELL AUTOMATIK

AUTOMATIK

MODELLER

ANVÄNDNINGAR

villaträdgården

kommunala grönytor

stora grönytor

sportplatser

TYP AV STYRENHET

inomhus

montering utomhus

FAKTA

stationer

program

Stationsbevattningsperiod (upp till)

antal starttider per dag och per program

vattenbudget

manuell pÅ/av

bevattningspaus

samtidig användning av flera stationer

Överlappande program

LCd display

BEVATTNINGSPROGRAM

7 dagarscykel

variabel cykel 1-6 dagar

variabel cykel 1-31 dagar

Cykel jämna/ojämna dagar

365-dagars kalender

testprogram

standardprogram efter strömavbrott

ventil per station

KOMBINERBAR MED CENTRALSTYRNING

kombinerbar med centralstyrning

TILLBEHÖR

avstängningsmodul rain CHeCk™ 

bevattningssensor rsd-bex 

Wr2: trådlös regn-/frostsensor

smrt-y: sensor för markfuktighet
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ESP-RZX-SERIENS STYRENHETER

  Flexibla programmeringsfunktioner som gör 
automatiken idealisk för en bred variation 
av tillämpningar, inklusive lätt kommersiella 
bevattningssystem för bostäder.  

  gruppbaserad programmering tillåter varje 
ventil programmeras oberoende; inga fler 
förklarande “program” för slutanvändare, 
virtuell elimering av återanrop.

  den stora LCd-skärmen visar all 
programming för varje gruppsamtidigt.

FUNKTIONER
• Automatik funktioner
 • Enkelt användargränssnitt som är lätt att 

förklara visar varje funktion på en enda 
skärm

 • Kräver endast två monteringsskruvar
 • Stor LCD-skärm som du lätt navigerar  

från
 • Vädersensor inmatning med 

programvara som skrivs över
 • Masterventil/pump start krets
 • Icke flyktigt (100-årigt) programminne
 • Programmerbart under batteriström

• Programmeringsfunktioner
 • Gruppbaserad programmering tillåter 

att oberoende program tilldelas varje 
grupp. (Körtider, starttider och 
bevattningsdagar är anpassade efter 
varje grupp)

 • Contractor Rapid  Programming™ 
kopierar automatiskt starttiderna och 
bevattningsdagarna från grupp 1 till 
resterande grupper vid initial  
installationen

 • 6 oberoende starttider per grupp 
 • 4 bevattningsdagars alternativ efter 

grupp: anpassade veckodagar, udda 
kalenderdagar, jämna kalenderdagar, 
cykliskt (varje 1 – 14 dagar)

 • Manuellt vattna ALLA eller ENSTAKA 
grupper vid behov

• Avancerade funktioner
 • Elektronisk diagnostisk brytare
 • Contractor Rapid Programming™ och 

“kopiera föregående grupp” för 
snabbare initial installation

 • Contractor Default™ spara/återställa
 • Vädersensor, bypass
 • Vädersensor bypass  per  grupp

• Automatik maskinvara
 • Väggmonterings skåp i plast
 • 4, 6 eller 8 stationsenheter
 • 2 x AAA batterier för backup av tid och 

datum (ingår)

SPECIFIKATIONER
 • Stationstidsinställning: 0 till 199 min
 • Säsongsjustering; -90 % till +100 %
 • Oberoende program per grupp
 • 6 starttider per grupp
 • Program dags cykler inklusive 

anpassade dagar i veckan, ojämna, 
jämna, och cykliska datum

 • Manuell SINGELstation
 • Manuell ALLA stationer

ELSPECIFIKATIONER
 • 230 VAC ± 10 %, 50 Hz
 • Output: 24 VAC 650 mA
 • Strömbackup 2 x AAA batterier 

underhåller tid och datum medan icke 
flyktigt minne umderhåller 
programmeringen

MÅTT
bredd: 16,9 cm
Höjd: 15,0 cm
djup: 3,9 cm

MODELLER
rZX4i-230 v inomhus, 4 stationer
rZX6i-230 v inomhus, 6 stationer
rZX8i-230 v inomhus, 8 stationer
rZX4-230 v Utomhus, 4 stationer
rZX6-230 v Utomhus, 6 stationer
rZX8-230 v Utomhus, 8 stationer

Indoor Model

Utomhusmodell
IPX4 vattenresistent

TILLGÄNGLIG  1:A KVARTALET 
2013
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STP+i:ns funktion “oberoende zonkontroll” underlättar hanteringen av olika vattenbehov till olika zoner, vilket sparar vatten genom rätt bevattning till rätt 
grönytor.  

STPi SERIEN : STP-400i, STP-600i, STP-900i
den mest lättanvända automatiken i bevattningsindustrin.

 ■ så enkel att använda att du inte 
behöver läsa manualen

 ■ enkelt att använda « at-a-glance » 
programmering ger dig möjlighet 
att se alla bevattningsschemans 
information för varje specifik zon 
samtidigt på kontrollskåpet.

 ■ oberoende zonkontroll ger dig 
flexibiliteten att enkelt tillföra olika 
bevattningsbehov, för varje enskild 
zon

FUNKTIONER
• Vattenbesparing

- vattenbudgetfunktionen ger dig 
möjlighet att enkelt öka eller minska 
tiden på ditt bevattningsschema för 
säsongens olika nederbördsbehov. 
kan ökas upp till 100% eller minska 
med 90% (stegvis ökning om 10%).

- vattna nu funktionen gör det enkelt 
att manuellt tillföra extra vatten till en 
zon, utan att störa den zonens tidigare 
inställda schema.

- i samband med långvarig regnperiod 
så kan du enkelt behålla dina 
bevattningsscheman avstängda upp 
till 72 timmar(stegvis ökning på 12 
timmar) genom kontrollskåpets Rain 
delay funktion.

- För att hantera vattenrestriktioner, kan 
kontrollskåpet ställas in att bara vattna 
på bestämda veckodagar eller udda 
eller jämna dagar.

• Pålitlig drift
- ett  lithium batteri sparar datum och 

tid.
- ett elektroniskt minne spara all 

programmering.
- Överlappande startider lagras för att 

undvika att två zoner körs samtidigt.

• Ett friskt landskap genom    
 noggrann bevattning

- stpi kontrollskåpet accepterar flera 
starttider per dag för varje enskild zon, 
vilket hjälper dig att behålla en friskare 
gräsmatta och trädgård.

SPECIFIKATIONER
antal starttider per dag på varje zon : 4 
(stegvis ökning om 15 minuter)
alternativ för bevattningsscheman :
 - bevattning på jämna dagar
 - bevattning på udda dagar
 - 7-dagars cykel med valfria dagar on   
  eller oFF
antal stationer : 4, 6 eller 9
bevattningstider : 1 minut till 4 timmar 
med stegvis ökning om 1 minut.

ELEKTRISKA DATA
inkommande: 230 vaC - 50 Hz
Kapacitet: 0.65 A (15.6 VA)
Överspänningsskydd : 
 - primärsidan har en inbyggd mov   
  (metal oxide vaistor) för att skydda   
  mikrokretsar
 - output sidan har en inbyggd mov för  
  varje station
stationskapacitet: 1 rain bird solenoid 
ventil(24 VAC) per station plus en master 
ventil eller pump startsrelä.

MÅTT
bredd: 18 cm
Höjd: 17 cm
djup: 3,5 cm

MODELLER
stp-400i: 4 stationer, montering inomhus
stp-600i: 6 stationer, montering inomhus
stp-900i: 9 stationer, montering inomhus

TILLBEHÖR
Lpvk-12e: elektroniskt 
överspänningsskydd
rain CHeCk™: automatisk 
regnavstängning
rsd-bex : regn sensor  

AUTOMATIK
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AUTOMATIK

  programbaserad schemaläggning 
tillåter 4 individuella program med 
oberoende starttider per program för 
24 totala starttider

  avancerad diagnostik och kort 
detektering med Led-varning

  total körtidskalkylator per program

FUNKTIONER
- stor LCd-skärm med enkel navigering till 

användargränssnittet 
- regnsensor programmering  med 

överhoppnings funktion
- masterventil/pump startar kretsen
- Icke fl yktigt (100-årigt) lagringsminne
- Fjärrprogrammerbart med 9 volts batteri 

(ingår ej)
- alternativt vattningsschema : efter 

veckodagar, udda kalenderdagar, jämna 
kalenderdagar, eller cykliskt (varje 1 – 30 
dagar)

- Contractor default™ program spara/återställa 
sparade program

- regnsensor bypass per station
- total körtidskalkylator per program
- manuell vattning med one touch
- Fördröjd bevattning i upp till 14 dagar 

(tillämpas endast på stationer som inte är 
inställda  på ”ignorera regnsensor”)

- manuellt bevattningsalternativ per program 
eller station

- säsongsjustering tillämpas på alla programs 
eller individuella program

- Justerbar fördröjning mellan ventiler 
(standardinställning är 0)

- masterventil på/av per station

SPECIFIKATIONER
antal program: 4
automatiska starter: 6 per dag per program för 
upp till 24 starttider
programmeringsscheman:
 - 7 dagar veckovis
 - Jämn dag
 - ojämn dag +/- 31st
 - Cyklisk
permanent ledig dag 
stationstids inställning: 1 minut till 6 timmar för 
alla stationer
Fördröjning mellan stationer från 1 sek till 9 tim
säsongsjustering: 5 % till 200 %
max driftstemperatur: 65 °C

ELSPECIFIKATIONER
• Input krävs: 230 VAC – 50 Hz
 output: 25,5 vaC 1 a
• Masterventil/pumpstartrelä
• Max stötström för spole: 11 VA
• Max hållspole: 5 VA
• Strömbackup krävs inte. Icke flyktigt minne 

sparar den aktuella programmeringen 
permanent och ett litiumbatteri med 10 års 
livstid tar hand om automatikens tid och 
datum under strömavbrott.

MÅTT
bredd: 27,2 cm
Höjd: 19,5 cm
djup: 11,2 cm

MODELLER
iesp4meeUr : esp modulär utomhus, 50 Hz

TILLBEHÖR
espsm3: 3-stationsutbyggnadsmodul
ESPSM6: 6-stationsutbyggnadsmodul (inte 
bakåtkompatibel med tidigare modeller)
rsd-bex : regnsensor
rain CHeCk™: automatisk 
regnavstängningsenhet
Wr2-rC-868: trådlös rain Combo-sensor

ESP-ME-SERIENS AUTOMATIK
ny utformning och en förbättrad funktionsuppsättning 
av den europeiska modulära automatiken 

Fyra oberoende program hjälper till med vattenbesparing genom  enkel programmering av unika bevattningsprogram för diverse landskapsområden

TILLGÄNGLIG  1:A KVARTALET 
2013
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esp-LXme-styrenheten har en 
basstationskapacitet på 8 till 
12 stationer, samt 3 expansionsplatser som 
kan ta emot stationsmoduler med 4, 
8 eller 12 stationer för att ge 
en styrenhetskapacitet på upp till 48 stationer.
modulerna är av typen ”hot-swappable”, vilket 
gör att du inte behöver stänga av strömmen 
om du vill lägga till eller ta bort moduler. den 
dynamiska stationsnumreringen eliminerar 
tomrum mellan numrerade stationer som kan 
inträff a i modulära styrenheter om 
modulplatserna hoppas över eller om moduler 
med färre stationer byter plats med moduler 
med fl er stationer

MODELLER
espLXmsm4 : 4-stationsmodul.
espLXmsm8 : 8-stationsmodul.
espLXmsm12 : 12-stationsmodul.

  esp-LXme förbättrad styrenhet 
ger valfri flödesavkänning och 
vattenhantering.

  modulär konstruktion för största 
möjliga mångsidighet – kapacitet från 
8 till 48 stationer. stationsmodulerna 
finns tillgängliga i 4-, 8-, eller 
12-stationsmodeller.

  användarinterface med mycket enkel 
programmering.

 AUTOMATIKFUNKTIONER
- stor LCd-display med lättanvänt 

användarinterface med programknappar ger 
enkel navigering.

- vädersensoringång med 
förbikopplingsbrytare.

- masterventils-/pumpstartskrets.
- användaren kan välja mellan 
 6 olika språk.
- Permanent (100 år) programminne.
- 10 kv överspänningsskydd som standard.
- Frontpanelen är borttagbar och kan 

programmeras med batteridrift.

PROGAMFUNKTIONER
- simulstations™ kan programmeras så att 5 

stationer används samtidigt 
- Cycle+soak™ per station.
- regnfördröjning.
- bevattningen hålls avstängd 
 på önskad kalenderdag.
- programmerbar stationsfördröjning 
 efter program.
- normalt öppen eller normalt stängd 

masterventil programmerbar efter station.
- vädersensor programmerbar efter station 

för att förhindra eller pausa bevattning.
- stationsinställning: 0 min till 
 12 tim.
- Fördröjning mellan stationer: från 1 sek till  9 

tim
- Säsongsanpassning; 0 % till 300 % (16 tim 

maximal stationskörtid).
- 4 oberoende program (ABCD).
- abCd-programmen kan överlappas.
- 8 starttider per program.
- Cyklerna för programmering av dagar 

omfattar veckodagar samt ojämna, ojämna 
utan 31, jämna och cykliska datum.

- manuell station, program, testprogram.

FUNKTIONER FÖR 
VATTENHANTERING
tillval Flow smart module™ kompletterar med 
funktioner för fl ödessensorer:

- sensoringången för Flow smart modulen tar 
emot signaler från en flödessensor.

- the FloWatch Learn. ett hjälpprogram lär 
sig den normala flödesförbrukningen vid 
varje station. FloWatch jämför den gällande 
flödesförbrukningen med den normala 
och vidtar användardefinerade åtgärder 
mot högt- och lågt flöde eller inget flöde 
alls. FloWatch avgör automatiskt läget för 
flödesproblemet och avbryter det genom 
att stänga av den påverkade stationen eller 
master ventilen.  FloWatch fungerar både 
med normalt öppna- eller normalt stängda 
masterventiler.   

- ett manuellt bevattningsfönster för 
masterventil finns för att koordinera manuell 
bevattning på dagtid med flödessensorn.     
detta bevattningsfönster gör det 
möjligt att vattna manuellt med högre 
flödesförbrukning. 

ELEKTRISKA SPECIFIKATIONER
• Mått (BxHxD): 36,4 x 32,2 x 14,0 cm.
• Nödvändig ineff ekt: 230 VAC ± 10 %, 50 Hz.
• Uteff ekt: 26,5 VAC 1,9 A.
• Strömavbrott: Vid strömavbrott sörjer ett 
lithiumbatteri för att datum och 
tid fi nns kvar och programmeringen skyddas av 
ett minne som inte kan raderas.
• Kapacitet för fl era ventiler: maximalt fem 
solenoidventiler på 24 vaC, 7 va 
i samtidig drift inklusive masterventilen, 
maximalt två solenoidventiler per station.

MODELLER
esp8LXme: 8-stations basstyrenhet.
esp12LXme: 12-stations basstyrenhet.
Fsm-LXme: Flow smart module

ESP-LXME-stationsmoduler

ESP-LXME-AUTOMATIKSKÅP
Uppgradera den till en iQ-satellitstyrenhet

AUTOMATIK
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AUTOMATIK

ESP-LXD decoderautomatik
tvåledarautomatik med flödeshantering

  esp-LXd-styrenheten har konstruerats för 
att bibehålla esp-LXm-enhetens utseende, 
känsla och enkla programmering, men 
med ett interface till ett tvåledarsystem för 
decoderbaserad bevattning.

  esp-LXd-styrenheten hanterar upp till 50 
stationer men kan 

  enkelt byggas ut för användning med 200 
stationer.

  varje esp-LXd-styrenhet har även en 
inbyggd flödeshanteringsfunktion.

STYRENHETENS FUNKTIONER
- Uv-beständig, utomhustålig plast, låsbar, 

väggmonterat hölje
- decoders som kan användas: Fd-101, Fd-102, 

Fd-202, 
 Fd-401, Fd-601.
- Har även funktioner för sd-210-

sensordecoders (stöd för flödesavkänning 
och vädersensor) och LSP-1-
överspänningsskydd (en per 150 m av 
tvåledarsystem krävs).

- användaren kan välja mellan sex olika språk.
- standardfunktioner för 50 stationer, 

kan byggas ut till 200 stationer via 
75-stationsmoduler.

- Fyra sensoringångar (en trådbunden 
samt upp till tre decoderstyrda) med 
förbikopplingsbrytare.

- programmen kan säkerhetskopieras och 
återlagras med pbC-LXd-tillvalet.

VATTENHANTERINGSFUNKTIONER
- i varje espLXd-modul har rain birds 

Flow smart-program för flödeshantering 
byggts in – du behöver bara ansluta 1 till 5 
sd-210-sensordecodrar och flödesmätare 
(medföljer ej) till tvåledarsystemet. 
styrenheten sköter resten. ett stort urval av 
flödesfunktioner finns tillgängliga, inklusive 
användarjusterade SELF- (Seek and Eliminate 
Low Flow) och SEEF-funktioner (Seek and 
Eliminate Excessive Flow), så att du kan 
vara lugn i vetskapen om att din styrenhet 
hanterar alla situationer i händelse av 
ovanliga flöden, t.ex. vid stamledningsbrott.

- Cycle+soak™ per station.
- regnfördröjning.
- Calendar Day Off (dag utan bevattning).
- programmerbar fördröjning mellan stationer 

efter program.
- masterventil programmerbar efter station.
- sensor programmerbar efter station.
- Larmbelysning med extern lins i höljet.
- elektronisk kretsbrytare.
- variabelt testprogram.
- tvåledardiagnostik för enklare och snabbare 

felsökning.
- stationsinställning: 0 min till 12 tim.

- Justering av programnivå och global 
månatlig säsongsanpassning; 0 % till 300 % 
(16 tim maximal stationkörtid).

- 4 oberoende program (ABCD); ABC i 
turordning, abCd-överlappning.

- 8 starttider per program.
- Cyklerna för programmering 
av dagar omfattar veckodagar samt ojämna, 

ojämna utan 31, jämna och cykliska datum.

ELEKTRISKA SPECIFIKATIONER
- Nödvändig ineffekt: 230 VAC ± 10 %, 50 Hz.
- strömavbrott: vid strömavbrott sörjer ett 

lithiumbatteri för att datum och tid finns 
kvar och programmeringen skyddas av ett 
minne som inte kan raderas.

- kapacitet för flera ventiler: upp till 2 
solenoidventiler per station. samtidig 
drift av upp till åtta solenoider och/eller 
masterventiler.

MÅTT
total bredd: 36,4  mm
total höjd: 32,2  mm
totalt djup: 14,0  mm

MODELLER
iespLXdeU: 230 v, inkluderar en 
50-stationsmodul.

ESPLXD-SM75-stationmodul

ANVÄNDNING
esp-LXd-styrenheten kan 
hantera upp till 50 stationer vid leveransen. 
om ytterligare stationer behövs går det att 
lägga till espLXd-sm75-stationmoduler, som 
var och en omfattar 75 stationer, upp till 
maximalt 200 stationer. sm75-modulerna 
kan snäppas fast vid styrenhetens bakplatta.

MODELL
espLXd-sm75: 75-stationsmodul.
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Fs100pbsp 25 32 mm 1.2 - 12.2

Fs150pbsp 40 50 mm 1.1 – 22.7

Fs200pbsp 50 65 mm 2.3 – 45.4

Fs300pbsp 80 90 mm 4.5 – 68.1

Fs400pbsp 100 110/125 mm 9.1 – 113.6

dn

TILLBEHÖR AUTOMATIK

FLÖDESSENSORER
Flödessensor

modeller Föreslaget driftsintervall 
(m3/h)

   tillförlitliga och enkla flödessensorer för 
att användas med rain bird iQ2 och maxi 
decoder system

   rain birds flödessensorer skickar flödesdata 
till centralkontroll eller fristående 
kontrollsystem för exakt och riktig 
flödesövervakning.

FUNKTIONER
esp-LX-seriens styrenheter kan tillåta direkt 
anslutning av en fl ödessensor (FS) - Ingen givare 
krävs. 
- på esp-LXd ansluts flödessensorn  till den 

integrerade flödessmartmodulen med en 
sensordecoder sd-210. 

- på esp-LXm/LXme måste en   Fsm-modul 
installeras (tillval).

 För mdC decoder automatik och decoder 
System (Site Control, Maxicom2 och Golf 
Mjukvara i decoderversion),

 Flödessensor (FS) måste installeras med en 
sensordecoder (SD-210) - Ingen givare krävs.

SPECIFIKATIONER
• Sensorer
 - enkel ”sexbladig impeller”utformning
 - Förinstallerad på t.
 -    Utformad för Utomhus eller   under jord 

användning.
• Specifi kationer
 - Noggrannhet: ± 1 % (full skala)
 - Hastighet: 0,15 - 9,2 meter per sekund, 

beroende på modell
 - Tryck: 6,9 bar (max) 
 - Temperatur: 60 °C (max) 

MODELLER
• Sensorer
 - Fs100pbsp
 - Fs150pbsp
 - Fs200pbsp
 - Fs300pbsp
 - Fs400pbsp
 

RAIN BIRDS FLÖDESSENSORS 
ARBETSOMRÅDE
Följande tabeller visar föreslaget fl ödesintervall 
för rain birds fl ödessensorer. rain birds sensorer 
fungerar både över och under den indikerade 
fl ödeshastigheten. god designpraxis dikterar 
dock användningen av detta intervall för bästa 
prestanda. sensorer ska vara dimensionerade för 
fl öde i stället för rörstorlek.
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ANVÄNDNINGAR
regnsensorerna i rsd serien är produkter som är 
avsedda att användas i trädgårdar och på sport-
platser, tillsammans med 24 vaC styrenheter. de 
hjälper till att spara vatten och förlänger bruksti-
den hos bevattningssystem eftersom sensorerna 
mäter regnmängd och anpassar bevattnings-
cyklerna efter det faktiska vattenbehovet. 

BESKRIVNING
• Arbetar med alla 24 VAC-automatiker, WP- och 

tbostm-produkter utrustade med tbostm-
regnsensor interface 

• Flera inställningsalternativ för regnmängd, från 
5 till 20 mm; man behöver bara vrida på inställ-
ningsreglaget.

• Inställbar luftningsring för fastläggning av torktid. 
• UV-resistent hus av polymer i hög kvalitet som 

klarar varierande väderförhållanden.
• Robust fäste och arm i aluminium (15.2 cm).
• 7.6 m UV-resistent förlängningskabel för bekväm 

anslutning till bevattningssystem.

RSD-BEX
regnsensor serie rsd

FAKTA
Får inte användas tillsammans med apparater som 
använder hög spänning.
kapacitet: upp till två 24  vaC, 7va magnetspolar 
per station plus en huvudventil.
Kabel: 7,6 m förlängningskabel (2 x 0.5mm2)

MÅTT
Längd: 16,5 cm
Höjd: 13,7 cm

MODELL
rsd-bex

ANVÄNDNINGAR
rain CHeCk™ är oumbärlig i  alla automatiska 
bevattningsanläggningar. den förhindrar över-
fl ödig bevattning vid regnväder. 

BESKRIVNING
• Den kan anslutas till alla styrenheter med ström-

anslutning.
• Inlagda program förändras inte och så väl avbrottet 

i bevattningen  som återstarten sker automatiskt.
• Dunstningen från RAIN CHECK™ vattenbehållaren 

är snabbare än markens; så snart alla elektroder 
är torra kan bevattningen starta igen.

• Elektroder av rostfritt tål kan ställas in från 3,2 
till 12,6 mm nederbörd.

RAIN CHECK™
elektronisk regn-avstängningsmodul.

• Ett vridbart väggfäste gör det möjligt att installera 
rain CHeCk™ på bästa möjliga plats. 

• Anslutning till ventilernas gemensamma nolle-
dare.

• Avtagbar vattenbehållare; lätt att rengöra. 

FAKTA
en rain CHeCk™ per styrenhet

MÅTT
Längd: 20,3 cm;
Höjd: 10,2 cm;
bredd: 6,4 cm

MODELL
rain CHeCk™

TILLBEHÖR AUTOMATIK

RSD-BEx sparar vatten genom automatisk regnavstängning och andra snabba enkla nederbördsinställningar.     

Avbryter automatiskt bevattningen när den naturliga nederbörden överskrider förinställd nivå. 
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WR2-SERIEN
trådlös regn-/frostsensor.

  avsedd för 24 vaC bevattningssystem i 
trädgårdar och på större grönytor.

  smart avstängningsanordning för 
bevattningen. styrprogrammet i 
Wrs kan stänga av bevattningen när 
regnmängden överskrider inställt 
börvärde. på liknande sätt stänger 
den trådlösa regn-/frostsensorn av 
bevattningen när systemet når det 
programmerade börvärdet för låg 
temperatur.

  sensorns lysdiodsdisplay gör det 
möjligt för en person att ställa in den, 
vilket reducerar installationstiden.

FUNKTIONER
• Vattenbesparingar
 - sparar vatten och förlänger livslängden 

för bevattningssystemet genom att 
automatiskt känna av nederbörd och 
avbryta bevattningen i samband med 
regn och låga temperaturer.

 - Funktion för “snabbavstängning” 
avbryter bevattningen i samband med 
regn.

 - bekväm reglering och övervakning av 
regn- eller frostinställningar på 
manöverpanelen.

• Tillförlitlig och lättanvänd
 - synnerligen logisk ikonstyrd 

manöverpanel förenklar 
programmeringen.

 - Förbättrat antennsystem ger överlägsen 
signalsäkerhet som övervinner de fl esta 
hinder inom synfältet.

 - enkelt batteribyte utan verktyg eller 
isärtagning av sensorn.

 - Lättmonterad, självjusterande 
sensorkonsol som monteras på plana 
ytor eller hängrännor.

 - Uv-beständiga polymerenheter av hög 
kvalitet klarar skadliga 
miljöpåverkningar.

SPECIFIKATIONER
i n s t ä l l b a r a  n e d e r b ö r d s v ä r d e n  f r å n 
3 till 19 mm.
inställbara lågtemperaturvärden från 0,5° till 5°C 
(enbart regn-/frostmodellen)
tre bevattningslägen kan väljas: programmerat, 
avbryta bevattningen i 3 dygn, förbikoppla 
sensorn under 3 dygn.
panelen levereras med 76,2 cm kabel för anslutning 
till styrenheten.
kommunikationsområde för Wr2 trådlös sensor: 

mycket bra upp till 90 m.

ELEKTRISKA SPECIFIKATIONER
passar för användning med 24 vaC automatik 
(med eller utan pumpstart / huvudventil).
elektrisk kapacitet avsedd för användning med 
upp till sex 24 vaC 7 va magnetventiler samt extra 
huvudventil eller pumpstart som inte överskrider 
53 va.
manöverpanelkabel: 76 cm lång, 0,64 mm 
Uv-beständig förlängningskabel.
antennen justeras för optimal signalstyrka vid 
överföring och reducerad strömförbrukning.
batterilivslängd: tre år eller längre under normala 
driftsförhållanden
6 kv överspännings-/åskskydd.

MÅTT
WR2 manöverpanel
bredd: 7,9 cm
Längd: 17,2 cm
djup: 3,3 cm
avstånd mellan fästhål: 15,9 cm.
WR2 sensorenhet
sensorlängd: 14,7 cm
Fästkonsolens längd: 11,7 cm
avstånd mellan fästhål: 10,8 cm
Förskjutning i horisontalled (konsol + fast kularm): 
14,0 cm.

MODELLER
Wr2-rC: regnenhet
Wr2-rFC: regn-/frostenhet

Välj dina egna inställningar för nederbördsmängd och spara upp till 35 % vatten, samtidigt som du får ett friskare vackrare landskap .

TILLBEHÖR AUTOMATIK
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DBM 
”Quick Connect-kabelanslutningar”

  används till elektriska anslutningar i 
lågspänningsinstallationer (< 30 V)

  För elektrisk anslutning av upp till 
3 kablar på 1,5 mm2

  Fuktbeständiga enheter med kompakt 
storlek

se sidan  83

  används till elektriska anslutningar i 
lågspänningsinstallationer (< 30 V)

  För elektrisk anslutning av upp till 2 kablar 
på 2,5 mm2 eller 3 kablar på 1,5 mm2

  Vattentäta – kan installeras i fuktiga miljöer

se sidan  83

KING
vattentäta kabelanslutningar

DBR/Y-6
nedgrävda kabelanslutningar

  används till elektriska anslutningar i 
lågspänningsinstallationer (< 30 V)

  en och samma lösning för elektrisk 
anslutning av upp till tre kablar 
på 6 mm2

  vattentäta

se sidan  84

DB KABELANSLUTNING
enkla anslutningar

  används till elektriska anslutningar i 
lågspänningsinstallationer (< 30 V)

  För elektrisk anslutning av upp till tre kablar 
på 4 mm2

  vattentät

se sidan  84

TILLBEHÖR AUTOMATIK
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ENLEDAD ELKABEL

ANVÄNDNING
Enledad kabel för mycket låg spänning (< 30 Volt). 
perfekt för spänningsöverföring mellan styrenhet 
och dekoder eller spridare med inbyggd elektro-
magnetventil.

BESKRIVNING
• Solida, blanka kopparledare.
• Med enkel PE-isolering och dubbel PVC-PE 

isolering.
• Tvärsnitt: 1,5 mm2.
• Yttermantel: 3 mm för 1x1,5 mm2 med enkel 

isolering och 4 mm med dubbel.
• Står emot mekanisk påverkan, kemikalier och 

fukt mycket bra.
• Kabel med “Rain Bird” märke.
• 1-meter markering.

MODELLER
si 115: 1x1,5 mm2, enkel pe-isolering, 500 m rulle.
di 115: 1x1,5 mm2, dubbel pe-isolering, 500 m 
rulle.

AVISOLERIGNSTÅNG

ANVÄNDNINGAR
Flerfunktionsverktyg för alla runda standardkablar. 
För snabb, säker och exakt avisolering av ytterman-
tel och kabelkärna.

BESKRIVNING
• Kapdjup behöver inte ställas in.
• Skadar inte ledare.
• Avisolering: 0,2 - 4,0 mm2

• Radial kapning och avisolering (upp till 20 cm)
 i ett steg.
• Dessutom längdkapning för längder över 20 cm.

MODELL
avisoleringstång

ANVÄNDNING
Flerledad kabel för mycket låg spänning (< 30 
Volt). Perfekt för spänningsöverföring mellan 
elektromagnetventiler och styrenheternas 
plintskenor. 

BESKRIVNING
• Finns med 3, 5, 7, 9 och 13 ledare.
• Flerledad kabel.
• Yttermantel av svart polyethylen, 0.64 mm. 

mycket bra skydd mot mekanisk påverkan, 
kemikalier och fukt.

• Integrerad PE -mantel för enkel avisolering.
• Tvärsnitt ledare 0.8 mm2, passar alla typer av installa-

tioner i bevattningsanläggning för villaträdgård.
• Maximalt avstånd mellan styrenhet och ventil: 

350 m.

FLERLEDAD ”BEVATTNINGS”-KABEL

MODELLER
irricable 3/75: tre ledare, 75 m rulle.
irricable 5/75: fem ledare, 75 m rulle.
irricable 7/75: sju ledare, 75 m rulle.
irricable 9/75: nio ledare, 75 m rulle.
irricable 13/75: tretton ledare, 75 m rulle.

TILLBEHÖR AUTOMATIK
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LPVK-12E
inbyggnadssats överspänningsskydd. 

ANVÄNDNINGAR
inbyggnadssatsen skyddar elektroniska, mekaniska 
och hybrid-styrenheter mot de fl esta elektriska 
överspänningar och minskar därmed riskerna för 
att apparaten ska förstöras eller att styrfunktioner 
påverkas. tänk dock på att ett 100% överspännings-
skydd, t.ex. vid åsknedslag, inte är möjligt att 
uppnå.

BESKRIVNING
• Vattentätt PVC hus.
• Enkelt att montera.
• Kan anslutas till alla styrenheter med 24 VAC.
• Skyddad plintskena.

FAKTA
styrenheter med upp till 12 stationer skyddas. För 
enheter med mer än 12 stationer måste ytterligare 
en inbyggnadssats installeras för varje ny 12-sta-
tionsmodul. .
skydd mot överspänningar från 230 v nätet.
skyddar mot överspänningar från ventilkablar, pump-
startrelä eller huvudventil.

MÅTT
Längd: 19 cm
bredd: 15 cm
djup: 7,7 cm

MODELL
Lpvk-12e

BAT9AL
alkaline batterier

ANVÄNDNING
För alla batteridrivna styrenheter/styrsystem
och tidur (1,5V).

BESKRIVNING
• Ej återuppladdningsbara. 
• Alkaline batterier. 
• Förpackning med ett batteri (9V).
• Kartong med 20 stycken (9V).
• Storförpackning med 200 stycken (9V).
• Internationell standard.
• 9V: 6LR61/6AM6.

MODELL
BAT9AL (9V) 
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BATTERIDRIVNA STYRENHETER
OCH TILLBEHÖR

TIPS TILL FÖR ATT SPARA VATTEN

 • vattenbudgetfunktionen tillåter enkla 
justeringar av bevattningsprogrammet 
för att matcha säsongsbehov

 • med tbos-iitm systemet kan 
vattenbudgeten bli en månadsvis 
säsongsjustering och eller en 
vattenbudget efter program

 • i händelse av ihållande regn, kan du 
enkelt avbryta bevattningsprogrammet 
med regnfördröjningsfunktionen (finns 
i Wp1-, Wp-serierna och nu i tbos-ii 
automatiksystem), vilken gör att 
systemet stoppar en bestämd tid med 
en automatisk omstart. 

 • om det blir regn stoppar 
bevattningsprogrammet omedelbart 
om en regnsensor är ansluten. 

 • För att fjärrstyra program och justera 
tbostm och/eller tbos-iitm 
kontrollmoduler, kan centralkontrollen 
göras via  iQ v2 programmet
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BATTERIDRIVNA STYRENHETER

GUIDE FÖR URVAL AV BATTERIDRIVNA AUTOMATIKER

modeLLer 1ZeHtmr Wp1 Wp tbos-ii

tiLLÄmpningar
bostäder • • •
kommunala turfområden • • •
stora turfområden •
FUnktioner
Halvledar • • •
batteridrift • • • •
Utomhusplats • • • •
Kan installeras i ventilboxen (IP68) • • •
Fjärrstyrd handenhet •
valfria radiokapaciteter •
masterventilkabel • nytt
tilldelbar masterventil nytt
speCiFikationer
stationer 1 1 2, 4, 6, 8 1, 2, 4, 6
program 1 1 3 3
Maximal stationskörtid (i timmar) 6 12 12 12

antal starter per dag och per program 2 8 8 8

vattenbudget per program 0 % till 300 %, 
inkl.1 %

0 % till 300 %, 
inkl.1 %

0 % till 300 %, 
inkl.1 %

vattenbudget per månad NEW – 0% to 
300%, inc.1%

regnfördröjning • ( 96 H) • • nytt
1 station kan påverkas av ett eller flera 
program nytt

LCd-skärm • • • •
programmeringsmenyn ikonbaserad ikonbaserad ikonbaserad nytt -8 språk
programmeringssCHeman
7 dagar i veckan • • • •
Cykliskt (varje « x » dagar) •
ojämna/jämna dagscykler • •
365-dagarskalender • •
kalenderfri dag NYTT – Med endast IQ
granska bevattningsprogram nytt
spara och återställa bevattningsprogram nytt
Automatisk backup av återanrop (1 till 90 dagar) nytt
testprogram • nytt
programmallar nytt

Fördröjning mellan stationer NYTT – Med 
endast iQ

CentraLa kontroLLkapaCiteter
Central kontrollkompatibilitet i iQ v2 nytt
sensorer
rsd-bex regnsensor • • •
puls torrkontakt för flödesmätare/sen-
sorer

NYTT – Med 
endast iQ v2
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DIGITAL TIMER FÖR KRAN  
kranansluten automatik

TILLÄMPNINGAR
automatisera din bevattning, ditt, 
droppbevattningssystem eller dina slangar för 
bättre konsekvens iprogrammeringen med 
denna lätthanterliga digitala automatik. 
tillsammas med rubust  säsongslångt 
utomhusbruk, erbjuder denna professionella 
automatik sofistikerade funktioner för 
bekymmersfri bekvämlighet vid vattning.

FUNKTIONER
- extra stor läsbar skärm och programmerbar 

rattgör det enkelt att ställa in och granska 
dina bevattningsprogram. 

- i drift visar också skärmen programstatus, 
t.ex. nästa schemalagda cykel och tid som 
återstår för en aktuell cykel. 

- avancerade funktioner inkluderar 
programmering upp till två bevattningstider 
per dag för alla dagar i veckan, plus 
knapparna “water now” (vatten nu) och 
“cancel” (avbryt) för att skriva över program 
genast när så önskas. 

- idealisk för att användas med rain birds 
dropp- eller dyser. Fungerar tillsammans 
med din bevattning överallt på din mark: 
trädgårdar, trädgårdsrabatter, nysådda samt 
etablerade gräsmattor. 

SPECIFIKATIONER:
 - digitala inställningar tillåter 

skräddarsydda program för grönare 
resultat med mindre vatten

 - schemalagd bevattning upp till två 
gånger om dagen gör att vatten tränger 
ner, även i sluttningar eller i lerjord

 - programmering per veckodag hjälper vid 
vattenrestriktioner

 - de snabba överskrivningsknapparna 
Regnfördröjning (avbryt vattning) och 
Vatten nu (manuell vattning)

 - specifik regnfördröjning upp till 96 
timmar kan också ställas in utan att det 
lagrade programmet påverkas

 - stor skärm gör att du kan få en överblick 
över alla inställningar.

 - bevattningstids varaktighet: 1 min till 6 
tim 

 - nummer på station:1
 - ¾ ” inv.gängat inlopp (BSP)
 - ¾” utv. gängat utlopp (BSP)
 - avsett för utomhusbruk med endast kallt 

vatten.
 - Arbetande vattentryck: 1 bar  (minimum) 

– 6 bar  (maximum)
 - arbetstemperatur: Förvaras frostfritt 

– maximal temperatur: 43 °C 
 - använder 2X1,5 v  aa alkaliska batterier 

(ingår ej)

MODELL  
1ZeHtmr
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Stor LCD-display med programmeringssymboler 
som är lätta att läsa och förstå.

WP1-JTV sats

BATTERIDRIVNA STYRENHETER

WP1/WP1 JTV-KIT

ELEKTRISKA DATA
• Drivs med ett 9V alkalinebatteri.
• Kompatibel med alla Rain Bird ventiler som är 

utrustade med rain bird magnetspole.
• Maximalt avstånd mellan styrenheten och den 

impulsstyrda magnetspolen:  30 m med en kabel 
som har  1,5 mm2   diameter.

• Kan direktanslutas till regnsensor RSD-Bex.

MÅTT
Höjd : 10,3 cm
bredd: 6,3 cm 
djup: 9,0 cm 

MODELLER
Wp1 : 9v styrenhet med en station.
Wp1-Jtv sats: med impulsstyrd magnetspole och  
Jtv ventil.

batteridriven styrenhet med en station - kompakt och kraftfull.

  batteridriven:  drivs med ett 9v kvalitetsbatteri 
av typen alkaline (Varta eller motsvarande). 
batteri  ingår ej.

  Robust och helt vattentät (IP 68), även under 
vatten.

  Finns även som förmonterad inbyggnadssats 
för snabbare installering. 

BESKRIVNING
• Enkel att installera och programmera 

- Fästs enkelt på en magnetspole från rain bird. 
- stor LCd-display med symboler som är lätta att 

förstå.
- tre ergonomiska knappar för enkel och intuitiv 

programmering.

• Vattenbesparing
- manuell start med inställbar 

bevattningsintervall, med nedräkning.
- med funktionen vattenbudget kan 

bevattningsintervallerna varieras från 0 till 
200%.

- systemet kan stängas av under upp till 15 
dagar med funktionen «Regnavbrott» (Rain 
Delay)

  som kan  ställas in.
- regnsensor, som stoppar bevattningen vid 

regn, kan anslutas.

• Pålitlig drift
- elektronisk styrenhet.
- ska användas med de impulsstyrda rain bird 

magnetspolarna i tbos™ systemet.
- symbol för batteristatus.

FAKTA
• Åtta starttider per dag.
• Bevattningscykler: 
 - Sjudagarscykel (veckodagar väljs)
 - Jämna dagar /datum
 - ojämna dagar / datum, med eller utan 31
 - i cykler: 1 till 15 dagar
• Antal stationer:
• Bevattningsintervall per station: från en minut till 

tolv timmar i en-minutsteg.
• Arbetstemperatur: -20° till 70° C.
• Max. tryck : 10 bar.
• Se beskrivning JTV (Jar Top 

Ventil). 
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RSD-BEx Rain Sensor

BATTERIDRIVNA STYRENHETER

  batteridriven:  drivs med två 9v 
kvalitetsbatteri av typen alkaline (Varta eller 
motsvarande). Batteri ingår ej.

  Robust och helt vattentät (IP 68), även under 
vatten.

  monteras utomhus /inomhus eller direkt i en 
ventilbox. 

BESKRIVNING
• Enkel att installera och programmera 

- kompakt form.  
- stor LCd-display med symboler som är lätta 

att förstå.
- Fem ergonomiska knappar för enkel och 

intuitiv programmering.
- manuell start av station eller cykel möjlig.
- tre oberoende program erbjuder de mest 

varierande användningsmöjligheter. 

• Vattenbesparing
- med funktionen vattenbudget kan 

bevattningsintervallerna varieras från 0 till 
200%, med 10% stegvis ökningar i båda 
programmen.

- systemet kan stängas av under upp till 15 
dagar med funktionen «Regnavbrott» (Rain 
Delay)

  som kan  ställas in.
- regnsensor, som stoppar  bevattningen vid 

regn, kan anslutas.

• Säker drift
- elektronisk styrenhet.
- ska användas med de impulsstyrda rain bird 

magnetspolarna i tbos™ systemet.
- Testfunktion (alla programmerade stationer 

under två minuter) för systemkontroll.
- symbol för batteristatus.

WP SERIEN: WP 2, WP 4, WP 6,WP 8
batteridriven styrenhet med flera stationer - kompakt och kraftfull.

FAKTA
antal program:  tre helt oberoende.
Upp till åtta starttider per dag och per program.
-  sjudagarscykel 
antal stationer: två, fyra, sex eller åtta
bevattningsintervall per station: från en minut 
till tolv timmar, stegvis i minut-intervaller.
För temperaturer från -20° till 70° C.

ELEKTRISKA DATA
drivs med två 9v alkalinebatterier.
kompatibel med alla rain bird ventiler som är 
utrustade med impulsstyrd magnetspole från 
rain bird.
kapacitet för   en impulsstyrd magnetspole från 
rain bird per station plus en huvudventil med 
impulsstyrd magnetspole.
maximalt avstånd mellan styrenheten och 
magnetspolen är  30 m med en kabel som har 
en diameter på 1,5mm2.
regnsensor rsd-bex kan direktanslutas.

MÅTT
Höjd: 18,3 cm 
bredd: 15,6 cm 
djup: 5,6 mm 

MODELLER
Wp 2: två stationer
Wp 4: fyra stationer
Wp 6: sex stationer
Wp 8: åtta stationer
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BATTERIDRIVNA STYRENHETER

TBOS-II erbjuder ett stort urval av bevattningscykler samt en säsongjustering per månad och per program för att underlätta både vattenbesparing och 
anslutning till scheman för kommunal vattningsbegränsning.

TBOS-II BATTERIDRIVET SYSTEM
välkänd batteridriven automatik, ledare för gröna stadsområden.

  tbos batteridrivna automatiklinjen  som tillåter användning av 
automatisk bevattning  utan ström 

  rubust fodral, installation iventilboxen, och separation av 
handenheten från kontrollmodulen undviker vandalism och 
manipulering av dina program  

  ip-68 betygsatt vattentätt fodral försäkrar tillförlitlig drift 
under vatten och garanterar din investering

  tbos och tbos-ii kontrollmoduler ingår nu i iQ v2 
programmet.

TRE SYSTEM I ETT:
INFRARÖD ÖVERFÖRING
programmera tbos-ii handenheten på samma sätt som du gör med andra 
rain birds automatiker. sedan överförs programmet via infraröd 
anslutning till tbos eller tbos-ii kontrollmodulerna.

RADIOÖVERFÖRING
konceptet är detsamma. enda skillnaden är att programöverföringen är 
via radio. en tbos-ii radioadapter är installerad i varje tbos eller tbos-ii 
kontrollmodul och programöverföringen utförs via radio. denna 
radioversion utvecklades som ett anti vandal system för att förhindra 
vandaler att ta reda på platsen för automatiken eller ventilerna. du kan 
överföra eller övervaka bevattningsprogrammen utan att öppna 
ventilboxen.
du efterfrågar mer avstånd?
ett tbos radiorelä kan läggas till mellan handenheten och radioadaptern 
för att öka radions överföringsintervall. tbos radiorelä kommer att 
fungera som en repeter och skicka vidare information, ur handenhetens 
radioräckvidd.

FJÄRRSTYRD ÖVERFÖRING
NEW TBOS-II systemet tillåter fj ärrstyrd centralkontroll av kontrollmodulerna 
(TBOS eller TBOS-II) via radiokommunikation (fritt ISM-band). 
Allt du behöver är en IQ satellit (ESP-LXD eller ESP-LXME) utrustad med 
en iQ tbos masterradiomodul.
bygg ditt eget radionätverk med iQ tbos masterradiomoduler och upp 
till 15 tbos radioreläer.

när centraliseringen har skett i iQ v2 programmet, kan tbos 
kontrollmodulerna dra fördel av ytterligare funktioner och alla 
fl ödesavkännande verktyg från iQ.

iQ v2 programmet är det första modulära centrala kontrollsystemet som 
tillåter centralisering av traditionellt anslutna 24 V styrenheter (ESP-LXME), 
decoderstyrenheter (ESP-LXD) och batteridrivna styrenheter (TBOS eller 
TBOS-II) i samma program.
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  den nya tbos-ii handenheten har ett nytt 
användargränssnitt i 8 språk. . 

  Fullt bakåtkompatibelden kan inte bara 
kontrollera dina nya tbos-ii kontrollmoduler 
utan också de gamla.

  nu en ny funktion: om du är redo för 
centralisering, kommer tbos-ii handenhet att 
vara det verktyg som ställer in  systemet 

FUNKTIONER
• Bakåtkompabilitet

- Fullt bakåtkompatibel – fungerar i standard 
infrarött läge med alla rain birds tbos 
kontrollmoduler tillverkade sedan 1999.

- Fungerar i radioläge med tbos-ii 
kontrollmoduler samt tbos kontrollmoduler 
utrustade med en tbos-ii radioadapter.

• Infraröd och radio handenhet
-  en tbos-ii handenhet programmerar 

obegränsat antal tbos-ii och/eller tbos 
kontrollmoduler.

-  du kan överföra program via infraröd anslutning 
eller via radio

• Lätt att programmera
-  NYTT – Nytt användargränssnitt med  rullgardins 

meny och direktåtkomst till huvudskärmen för 
enkel navigering.

-  NYTT – Användargränssnitt i 8 språk: Engelska, 
franska, spanska, portugisiska, tyska, italienska, 
turkiska och grekiska.

-  nytt- mycket komplett manuellt 
bevattningsläge

-  nytt- inbyggt id med möjlighet att byta namn 
(namnen på handenheten, kontrollmodul och 
station kan anpassas)

-  NYTT – Upp till 3 programmallar kan 
sparas i handenheten för att förenkla 
programmeringsprocessen. 

• Vandal motståndig och tillförlitlig
-  inget krav på att öppna ventilboxen i radioläge
-  det går att överföra information via radio även 

om modulen är under vatten.

TBOS-II FÄLTTRYCKGIVARE
Ny design, nya funktioner och alltid mer lätthanterligt!

PROGRAMMERINGSFUNKTIONER
•  AM/PM eller 24-timmars klocka.
•   Lågt batteriindikatorn varnar för trasiga 

batterier i tbos-ii handenhet eller tbos-ii 
kontrollmodulen eller tbos-ii radioadapter.

•  NYTT- Möjlighet att rensa kontrollmodulens 
bevattningsprogram (individuellt eller alla)

•  NYTT- Möjlighet att granska 
bevattningsprogrammet 

•  I grundprogrammering ingår 3 oberoende 
program a, b och C, var och en med 8 
starttider per dag.

•  NYTT - Stationer kan tilldelas till flera olika 
program med olika bevattningskörtider.

•  Körtid är från 1 minut till 12 timmar i 
1-minuterssteg.

•  Oberoende stationsdrift tillåter sekventiella 
starttider (med stapelprocess i händelse av 
överlappning)

•  NYTT - Programmeringsnivå ochglobal 
månadsvis säsongjustering; 0 % till 300 % (1 % 
steg)

•  NYTT – Fem cykelerr (anpassad cykel, 
jämn, ojämn, ojämn-31, cyklisk) valbara 
efter program för maximal flexibilitet och 
efterlevnad av bevattningsrestriktion.

• NYTT – Regnfördröjning från 1 till 14 dagar 
(även om  ansluten via infrarött i en TBOS 
kontrollmodul)

•  NYTT – Masterventil och regnsensor kan 
påverkas av varje station individuellt ( endast  i 
TBOS-II kontrollmodul 2, 4 och 6)

•  NYTT – 3 TBOS backup program kan 
sparas i tbos-ii kontrollmodul eller tbos-ii 
radioadapter och återställas manuellt eller 
automatiskt.

•  NYTT – Ingen förlust av bevattningsprogram 
efter att ett batteri har bytts ut (en handenhet-
anslutning behövs endast för att ställa in rätt 
datum och tid)

SPECIFIKATIONER
•  Handenheten krävs för att hitta, namnge 

och programmera kontrollmodul och 
radiomärkning.

•  NYTT - Monokrom bakgrundsbelysning på 
LCD (128x54 pix.)

•  NYTT – Laddningsbara batterier (NiMH 750 
mAh 2,4 V) + uttagskontakt

•  Borttagbar infraröd kabel
•  Intern radioantenn
•  Driftstemperatur: -10 °C till +65 °C 
•  NYTT - IP44-tätningsklass: skyddad mot 

vatten.
•  NYTT – Rullgardins meny med direktåtkomst 

till  huvudskärmen
•  Kompatibel för IR- eller radiokommunikation 

med aktuella tbos och tbos-ii 
kontrollmoduler om utrustad med tbos-ii 
radioadapter. 

•  NYTT – Handenheten krävs för att hitta, 
namnge och installera radioreläer i fältet 
och radiomärkning när systemet är 
centraliserat i iQ v2. 

MÅTT
Höjd: 16,0 cm
bredd: 7,0 cm
djup: 3,0 cm
vikt: 250 g 

MODELL
tbos-ii handenhet
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BATTERIDRIVNA STYRENHETER

TILLÄMPNINGAR
tbostm/tbos-ii™ kontrollmodul tillsammans 
med tbos™ latching solenoid tillåter automatisk 
bevattning av platser som inte har någon 
strömförsörjning. den är idealisk för många olika 
turfområden: rondeller, isolerade trädgårdar, väg- 
eller motorvägslandskap, låg volymbevattning, 
växthus, masterventiler, osv.

FUNKTIONER
• Används för att öppna och stänga ventiler 

utrustade med en tbos™ latching solenoid.
• Fungerar med endast ett högkvalitativt 9 volts 

alkaliskt batteri (Varta eller liknande) typ 6AM6 
(internationell standard) eller 6LR61 (europeisk 
standard). Batteri ingår inte.

• Tål fuktiga och hårda miljöer – Betygsatt IP68: 
100 % vattentätt och fullt dränkbar.

• Vattentätt batterifack.
• Extern, inkapslad infraröd kontakt.
• 2 monteringsskåror.
• Backup system sparar program i 5 minuter vid 

byte av batteri.
• PÅ/AV-brytare för under ytan regn avstängnings 

enhet kan monteras i kontrollmodulen.
• Aktiv regnsensor stoppar bevattningen 

omedelbart om det regnar.

TBOS™ KONTROLLMODUL

PROGRAMMERINGS-
SPECIFIKATIONER
Följande funktioner ingår i tbos-ii kontrollmodul 
och även  en tbos kontrollmodul utrustad med 
en tbos-ii radioadapter:
• I grundprogrammering ingår 3 oberoende 

program a, b och C, var och en med 8 starttider 
per dag.

• NYTT – Fem cykler(anpassad cykel, jämn, ojämn, 
ojämn-31, cyklisk) valbara per program för 
maximal flexibilitet och efterlevnad av 
bevattningsrestriktion.

•  NY T T - Oberoende stationsdrift ti l låter 
sekventiella starttider (med stapelprocess i 
händelse av överlappning)

• NYTT - Stationer kan tilldelas till flera olika 
program med olika bevattningskörtider.

• Körtid är från 1 minut ti l l  12 timmar i 
1-minuterssteg.

• NYTT – Regnfördröjning från 1 till 14 dagar (även 
o m  a n s l u te n  v i a  i n f ra rö t t  i  e n  t b o s 
kontrollmodul)

• NYT T - Programmeringsnivå och global 
månadsvis säsongjustering; 0 % till 300 % (1 % 
steg)

TBOS-II EXKLUSIV 
• NYTT – Ingen förlust av bevattningsprogram 

ef ter  att  ett  batter i  har  bytts  ut  (en 
handenhetsanslutning behövs endast för att 
ställa in rätt datum och tid)

• NYTT - Tillsammans med IQ V2 programmet, 
rymmer sensoranslutningen torrkontaktssensorn 
(regn) eller fl ödessensorn med pulstorrkontakten.

• NYTT –Masterventils-/pumpkabelkontakt i 2-, 
4- eller 6-stationskontrollmodulerna.

SPECIFIKATIONER
• TBOS-IItm handenhet krävs vid programmering
• Tre program: A, B, C
• Sekventiell stationsdrift inom ett program.
• Maximal kabellängd mellan modul och TBOS™ 

solenoid är 10 m med 0,75 mm x 2 kabel
• Kompatibel med TBOS-II™ radioadapter.
• Utrustad med TBOS-II radioadapter, kommer 

tbos™ kontrollmodul att erbjuda alla nya tbos-
ii™ funktioner.

MÅTT
Höjd: 13,0 cm
bredd: 9,5 cm
djup: 5,3 cm

MODELLER
1 stations tbos™/tbos-ii™ kontrollmodul
2 stations tbos™/tbos-ii™ kontrollmodul
4 stations tbos™/tbos-ii™ kontrollmodul
6 stations tbos™/tbos-ii™ kontrollmodul

TILLBEHÖR
tbos™ Latching solenoid 
tbos-ii radioadapter
rsd-bex regnsensor
bat9aL : 9 volts alkaliskt batteri

• NYTT – Masterventil och regnsensor kan 
påverkas av varje station individuellt ( endast i 
TBOS-II kontrollmodul 2, 4 och 6)

• NYTT – Ett TBOS backup program kan sparas och 
återställas (manuellt eller automatiskt) i 
kontrollmodulen.
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ANVÄNDNING
detta tbos™ styrmodulrelä gör det möjligt att 
starta ett elektriskt aggregat med hjälp av styr-
modulen tbos™ eller med batteridriven styrenhet 
i modellserien Wp. 

BESKRIVNING
• Impulsstyrd kopplingsanordning (relä).
• Strömkretseff ekt: 10 A, 230 V, 50 Hz
• Relät ansluts till en station i styrmodulen TBOS™ 

eller till en styrenhet i serie Wp.
• Levereras i vattentätt hus.
• Enkelt att montera.

TBOS™ STYRRELÄ

MÅTT
bredd: 10,7 cm
Höjd: 10,7 cm
djup: 6,0 cm

MODELL
tbos™ styrrelä

ANVÄNDNING
regnsensorn rsd är en produkt som mäter bevatt-
ningsmängden och som kommer till användning i 
den egna trädgården och på sportplatser och då 
med 24 vaC styrenheter. de hjälper till att spara 
vatten och förlänger brukstiden hos bevattnings-
system eftersom sensorerna mäter regnmängd 
och anpassar bevattningscyklerna efter det fak-
tiska vattenbehovet. 

BESKRIVNING
• Fungerar med alla 24 VAC styrenheter och med 

tbostm samt modellserie Wp.
• Flera inställningsalternativ för regnmängd, från 

5 till 20 mm; inställningen är enkel då man bara 
behöver  vrida på inställningsreglaget.

• Inställbar luftningsring för fastläggning av torktid. 
• UV-resistent hus av polymer i hög kvalitet som 

klarar varierande väderförhållanden.
• Robust fäste och arm i aluminium (15.2 cm).
• 7.6 m UV-resistent förlängningskabel för bekväm 

anslutning till bevattningssystem.

RSD-BEx
regnsensor modellserie rsd

FAKTA
Får inte användas tillsammans med apparater som 
använder hög spänning.
kapacitet: för upp till tre 24 vaC, 7va magnetspolar 
per station plus en huvudventil.
Kabel: 7,6 m förlängningskabel (2 x 0.5mm2).

MÅTT
Längd: 16,5 cm
Höjd: 13,7 cm

MODELL
rsd-bex

BAT9AL
9v alkaline batteri

TILLBEHÖR BATTERIDRIVNA STYRENHETER

TBOS™ IMPULSSTYRDA MAGNETSPOLE

BESKRIVNING
• Impulsstyrd magnetspole: magnetspolen öppnar 

och stänger ventilen enligt de impulser den får 
från styrmodulen tbos™.

• Filter ingår.
• Levereras med två 60 cm långa kablar med 

diameter på 0.75 mm2  .
• Fungerar enbart med Rain Birds ventiler: JTV, DV, 

pga, peb och bpe serien.
•  Max. arbetstryck: 10 bar.
• Rain Bird ventiler kan öppnas manuellt och 

vrides magnetspolen ett fj ärdedels varv.

MODELL
tbos™ impulsstyrda magnetspole.
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TIPS FÖR ATT SPARA VATTEN

 STYRSYSTEM OCH TILLBEHÖR

 • iQ v2.0 och maxicom² FloWatch 
verktyget övervakar och registrerar 
realtidsflöde och automatiskt 
diagnostiserar och eliminerar 
flödesproblem orsakade av trasiga rör, 
vandalism eller igensatta ventiler

 • iQ v2.0, maxicom2 och siteControl 
system erbjuder full 
evapotranspirations justering (ET) i 
bevattningsprogram för maximala 
vattenbesparingar

 • iQ v2.0 programmet är det första 
centrala 
bevattningskontrollprogrammet som 
kan kontrollera konventionella esp-
LXme styrenheter och esp-LXd 
decoderstyrkontroller, samt tbos™ och 
tbos-ii™ batteridrivna styrenheter.
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ÖVERSIKTSTABELL STYRSYSTEM

Funktioner IQ 2 SiteControl Maxicom²

Typ av system
ett område X X
Flera områden X X

batteridriven kompatibel styrenhet med tbos funktions kit

kompatibel decoderautomatik X X

Centraldator valfri ingår ingår

In fälts satellit

satellittyp esp-LXd, esp-LXme, tbos tWi / esp-sat satellit esp-plats

max. antal områden per system ingen gräns 1 200

max. antal stationer eller 
decoderadresser per system ingen gräns 5376 stationer eller 2000 

decoderadresser ingen gräns

Programfunktioner

design funktioner gps, Cad, sHp, bmp bmp

interaktiv karta X

satellit pin-skydd med avancerade  programmeringsfunktioner kit

satellit 2-vägs programmering med avancerade programmeringsfunktioner kit

satellitanrop in med avancerade  kommunikationsfunktions kit

automatisk et-justering med avancerade et-funktions kit X X

antal program 4 per esp-LX satellit, 3 per tbos satellit 100 per system 100 per system

torrkörning X X X

Flödeshantering med avancerat kit 
förflödesavkänningsfunktion X X

Högt flöde - avstängning med avancerat kit för  
flödesavkänningsfunktion X X

regn avstängningning X X X

Cycle + soak™ X X X

Händelse registrering X X X
Larm X X X

e-post larm kit med 
avanceradkonmunikationsfunktion X X

gsp-kontrakt X X X

Områdes kommunikation Fjärrstyrd endast lokalt Fjärrstyrd

Hardwire X X X

radio X

telefonlinje X X

gprs X

Wifi X

ethernet X

GUIDE FÖR URVAL AV CENTRALA KONTROLLSYSTEM
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ÖVERSIKTSTABELL STYRSYSTEM

TBOS-II ESP-LXMe ESP-LXD ESP SAT ESP SITE
esp/nCC + iQ tbos mrm nCC nCC CCU

X

X X X X X

X X X X X

X X X X

X X X X

X

X

1, 2, 4, 6 8, 12, 16, 20, 24, 28, 
32, 36, 40, 44, 48 50,125, 200 24, 40 24, 40

3 4 4 4 4

12 tim 12 tim 12 tim 12 tim 12 tim

8 8 8 8 8

X X X X X

X X X X X

X X X

X X X X

X X

8 språk 6 språk 6 språk ikon baserad ikon baserad

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X

X X X

X X X

1+1 2 + 1 8 + 1 4 + 1 4 + 1

X X X X X

X

MODELLER

Måste konverteras in i satelliten

Tillämpningar

bostäder

kommunala turfområden

stora turfområden

idrottsanläggningar

Funktioner

Hybrid

Halvledar

batteridrift

Specifikationer

antal stationer

antal program

Stationskörtid (upp till)

antal starter per dag per program

vattenbudget

manuellt pÅ/av

regnfördröjning

samtidig drift av flera stationer

Överlappning program

programmerings meny

Programmerings scheman

7 dagar veckovis

variabel cykel

ojämn/jämn cykel

365-dagarskalender

testprogram

standardprogram

ventil kapacitet

Skåp

Utomhus

ip68

SATELLITURVALSGUIDE
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ÖVERSIKTSTABELL STYRSYSTEM

  exakt vad du vill. endast vad du 
behöver. iQ v2.0 är ett modulärt, 
enkelt att programmera och installera, 
kostnadseffektivt system som kan växa över 
tid utifrån dina behov.  

  NY & EXCLUSIVE – IQ V2-program kan 
med fjärrstyrning kontrollera esp-LXme 
traditionellt anslutna satellitautomatiker, 
esp-LXd 2 anslutna decodersatellitautomatik 
och nu tbos-ii eller befintliga tbos 
batteridrivna automatiker.

  vi har gjort iQ v2.0 mer intelligent, mer 
robust och även mer kraftfullt. spara pengar 
och möt större vattenrestriktioner med 
en full uppsättning av vädergrundande 
och flödesavkännande funktioner och 
maskinvara.

TILLÄMPNING
IQ erbjuder fj ärrstyrd programmering, hantering 
och övervakning av esp-LX-seriens automatiker 
och tbos/tbos-ii -kontrollmoduler från datorn 
på ditt kontor. iQ är en perfekt lösning för 
kontrollerad bevattning av parkområden, , 
fastighetsförvaltare, underhållsentreprenörer av 
landskap och vattenvårdare. iQ kan hantera små 
singelplatser lika väl som stora kommunala 
anläggningar och stödja både esp-LX-seriens 
traditionellt anslutna automatiskåp till 2-ledar 
decoder och tbos batteridrivna automatiker.

IQ V2.0 PROGRAM KIT
- iQ start Cd basprogrammet har 5-satellits 

enheter och en grunduppsättning av 
funktioner.

- iQ programmets satellitenhetskapacitet 
kan uppgraderas i 5-satellitssteg med iQ 
5sat sW-uppgradering till vilken  total 
satellitkapacitet som helst.

- avancerade funktioner finns i fem iQ 
programfunktions kit(aktiveringskod). 

- i iQ basprograms- och funktions kit ingår ett 
sammanhangs beroende hjälpsystem. klicka 
på hjälpsymbolen och du kommer direkt till 
den hjälpfunktion som du behöver. 

- programmet erbjuder flera språk, datum/tid 
och enhets support som tillåter användaren 
att samverka med programmet i det valda 
språket. de språk som finns att välja på är 
engelska, spanska, franska, tyska, italiensk 
och portugisiska.

IQ™ V2.IQ™ V2.0 CENTRALSTYRNINGSPROGRAM
mångsidig enkel- eller flera områdes styrning

FUNKTIONS KIT FÖR 
BASPROGRAM

- program 5-satellitenhetskapacitet 
uppgraderbart i 5-satellitssteg 
(aktiveringskod).

- iQnet 5-satellitkapacitet uppgraderbart i 
5-satellitssteg (aktiveringskod).

- plats-, satellit- och stationsnamn
- daglig eller månadsvis säsongsjusterings 

% eller et stations körtids justeringar per 
plats.

-Översikt av torrkörnings program.
- användar initierad kommunikation via 

synkroniserade och hämtade loggar
- manuellt program, testprogram, 

stationsstarter 
- detaljerade loggar och rapporter

REKOMMENDERADE 
DATORKRAV

- operativsystem: Windows Xp eller 7 
32-bitars 

- processor: intel i5-540m eller liknande 
- ram-minne: 3 gb 
- tillgängligt hårdiskutrymme: 10 gb   
- Cd-rom-enhet: 8X minimum hastighet 
- skärmupplösning: 1024 x 768 

minimum - 56 k Flex telefonmodem 
(telefonkommunikation) 

- Nätverksanslutning (för Ethernet-, WiFi- 
GPRS-kommunikation) 

- Serieport eller USB till serieadapter (för 
direkt anslutning och extern modem 
kommunikation)

Grafi skt användargränssnitt som är enkelt att navigera igenom

Användarvänlig programskärm

Torrkörningsverktyg som visar grafi sk programdrift

Avdunstningstranspiration (ET) är en kombination av vattenförlust från marken och växtens  avdunstning och växttranspiration. Total vattenanvändning 
kan minskas genom att använda ET-funktion i IQ för att bestämma när och hur mycket som ska bevattnas
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ÖVERSIKTSTABELL STYRSYSTEM

IQ™ V2.IQ™ V2.0 CENTRALSTYRNINGSPROGRAM
mångsidig enkel- eller flera områdes styrning

VALFRIA  AVANCERADE FUNKTIONS KIT

Funktions kit aktiveras via en inköpt 
aktiveringskod. de innehåller  olika relaterade 
funktioner som expanderar kapaciteterna för iQ 
basprograms kit. Funktions kiten aktiveras för 
alla områden och satelliter i iQ-programmet.

• Funktions kit för avancerad 
kommunikation

- automatiserad satellitsynkroniserade och 
hämtade loggar och hämtning av väder 
information och väderdata kommuniktion

- Satellit IQ Call-in™ (satellit initierar 
kommunikation för endast nCC-pH telefon 
modul)

- automatiserad e-post larm/varning och 
körtidsrapporter för satellitstationer

• Funktions kit  för avancerad 
programmering

- Satellit PIN-kod skydd (4 siffrig PIN-kod krävs 
för att göra programmeringsändringar i 
satelliten)

- Satellit 2-vägsprogrammering (ändringar 
gjorda i satelliten kan visas och tillåtas i iQ-
programmet)

- Satellitverktyget Kopiera/Flytta (kopiera eller 
flytta en satellit till en annan plats)

• Avancerad ET-funktions kit
- Automatiserad  (MAD) tillåten förbrukning 

vid justeringar av bevattnings 
programmering

- programmet använder 
bevattningsterminologi och formler

- et/nederbörds väderkällor ingår:
 - rain bird WsproLt-väderstation
 - rain bird Wspro2-väderstation
- 4 et- Checkbooksper satellitenhet
- exportera microsoft excel för anpassade 

rapporter

• Funktions kit för flödesavkänning
- Hämtar flödesloggar minut för minut från 

flödessensor utrustade  esp-LXme- och esp-
LXd-satellitenheter

- Flödesloggar mot flödesgrafisk rapport 
(identifierar vilka program och stationer som 
körs vid denna tidpunkt)

- aktuellt totalt  flöde tillagda i satellit 
stationens körnings rapport (inkluderat i 
automatiska e-post rapporter)

• TBOS-funktions kit
- aktivera tbos/tbos-ii-stöd som tillåter upp 

till 250 TBOS radionätverk (TBOS Net). 
- En TBOSNet framkallas av en (1) IQ TBOS-

masterradiomodul, 0 till 15 tbos-radiorelä 
och 32 tbos/tbos-ii-kontrollmoduler 
(utrustade med TBOS-II-radioadaptrar) per 
radiorelä. 

- max. antal tbos-radioreläer per iQ tbos-
masterradiomodul (= per TBOSNet): 15 i 
konfigurationslinje, stjärnor eller blandat.

- max. antal kontrollmoduler per iQ tbos-
masterradiomodul eller per tbos-radiorelä: 
32

- max. antal kontrollmoduler per tbosnet: 
512

- iQ esp-LX-satellit måste konfigureras som 
en server-satellit för att kunna hämta 
information från centraldator och dela 
den med tbos-kontrollmoduler i fältet 
genom iQ tbos-masterradiomodulen, via 
radioöverföring.

MODELLER
iQstartCd-basprogram kit med, 5-satellit kapacitet
Uppgradering av iQ5satsWU-programmets 5-satellit 
kapacitet
Uppgradering av UQ5satnCCU iQnet 5-satellit 
kapacitet
Funktions kit för  iQaComFp avancerad 
kommunikation
Funktions kit för iQapgmFp avancerad 
programmering 
Funktions kit för iQaetFp avancerad et  
Funktions kit för iQaFsFp fl ödesavkänning
Funktions kit för iQtbosFp tbos

Computer

iQ direct satellite

iQ direct satellite

iQ server satellite

iQ Client satellites

Local and/or remote 
site Communication

pe Cable 
Communication

radio 
Communication

2-Wire decoder 
Communication
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ÖVERSIKTSTABELL STYRSYSTEM

IQ NCC NÄTVERKSKOMMUNIKATIONSKASSETT
Uppgraderar alla esp-LX-seriens automatiker till en iQ centralstyrd satellitenhet

  iQ nCC-nätverkskommunikationskassetter 
uppgraderar LX-iQ-plattformens fristående 
automatikertill iQ-satellitenheter som kan 
styras av iQ Central automaik system™

  nCC-kassetten knäpps på plats på 
baksidan av automatikens frontpanel 
och öppnar kommunikationslänken 
mellan iQ-centraldator och de fjärrstyrda 
automatikenheterna på plats

  iQ nCC-kassetterna är kompatibla med esp-
LXme traditionellt anslutna automatiker 
med 1 till 48 stationers kapacit och esp-LXd 
2-ledar system  med 1 till 200 stationers 
kapacitet.   

FUNKTIONER
- iQ nCC nätverkskassettkommunikation 

tillåter 3 typer av konfigurationer: direkt, 
server eller kLient.

• DIREKT-satelliter
- en enkel automatik  använder en iQ nCC-

kassett konfigurerad som en direkt-satellit. 
- en direkt-satellit har 

kommunikationsanslutning till en iQ-
centraldator men inga nätverksanslutningar 
till andra satelliter i systemet.

• SERVER- och KLIENT-satelliter
- Flera automatiker använder en iQ nCC-

kassett konfiguerad som en server-
satellit och de övriga nCC-rs-kassetterna 
konfigurerade som kLient-satelliter. 

- server-satelliten har en iQ centraldators 
kommunikations anslutning  och delar 
denna kommunikations anslutning med 
kLient-satelliterna via höghastighets 
datakabel eller radioapparater. 

- kommunikationsanslutningen mellan server- 
och klient satelliter anropar iQnet™. satelliter 
på ett vanligt iQnet kan dela vädersensorer 
och masterventiler. 

- server- och kLient-satelliter som använder 
höghastighets datakabel för iQnet-
kommunikation kräver installation av en iQ 
Cm-kommunikations modul. 

- server- och kLient-satelliter som 
använder radiokommunikation för iQnet-
kommunikation kräver installation av en 
iQssradio-radio. 

- NYA – SERVER-satelliter tillåter installation 
av en IQ TBOS-masterradiomodul (i en av de 
4 stationsmoduls skårorna) – Den blir då en 
tbosnet-bas.

- varje kassettsats innehåller kablar att ansluta 
nCC-kassetten till anslutningsmodul och/
eller radio.

• IQ NCC-PH-telefonkassett
- användning av direkt- eller server-satellit 

tillämpningar kräver telefonkommunikation 
med iQ-centraldatorn

- innehåller inbäddat 56k telco analogt 
telefonmodem med rJ-11-port- innehåller 
rJ-11 modulär telefonkabel- analog 
telefonlinje krävs

• IQ NCC-GP GPRS/cellulär kassett
- användning av direkt- eller server-

satellit tillämpningar kräver gprs/cellulär 
kommunikation med iQ-centraldatorn

- innehåller inbäddat gprs/cellulärt 
datamodem med antennkontakt

- innehåller intern antenn för enhets 
kapslingar (valfri extern antenn finns för 
metallskåp med enhetskapslingar)

- kräver gprs/cellulär serviceplan med statisk 
ip-adress från cellulär service leverantör

• IQ NCC-EN Ethernet-kassett
- användning av direkt- eller server-

tillämpningar kräver ethernet Lan 
nätverkskommunikation med iQ-
centraldatorn.

- innehåller inbäddat ethernet 
nätverksmodem med rJ-45-port

- innehåller rJ-45e kopplingskabel
- kräver Lan nätverks statistisk  ip-adress

• IQ NCC-WF WiFi-kassett
- användning av direkt- eller server-

tillämpningar kräver WiFi Lan 
nätverkskommunikation med iQ-
centraldatorn.

- innehåller inbäddat WiFi trådlöst 
nätverksmodem med antennkontakt.

- innehåller intern antenn för 
enhetskapslingar (valfri extern antenn finns 
för metallskåp med enhetskapslingar)

- kräver Lan trådlös nätverks statistisk ip-
adress

• IQ NCC-RS RS232-kassett
- användning av direkt- eller server-satellit 

tillämpningar kräver direkt kabelanslutning 
eller extern modemanslutning (radio eller 
tredjepartenhet) med IQ-centraldatorn

- användare av varje kLient-satellit 
tillämpning kräver iQnet höghastighets 
datakabel eller radiokommunikation med 
server-satelliten.

- innehåller rs-232-port för iQ direkt kabel 
eller extern modem kommunikations 
anslutning till iQ-centraldatorn

- Innehåller extern modemkabel (IQ direkt 
kabel kommer med IQ-program kit)
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• IQ FSCM-LXME flödessmart 
anslutningsmodul

- tillhandahåller anslutningar med iQnet 
höghastighets datakabel för esp-LXme-
automatik

- innehåller flödessmartmodul och basmodul 
funktioner

- byter ut standard esp-LXme-basmodul 

• IQ CM-LXD-anslutnings modul
- tillhandahåller anslutningar med iQnet 

höghastighets datakabel för esp-LXd-
automatik

- installerad i basmoduls skåra.

• IQ TBOS-masterradiomodul
- iQ tbos-masterradiomodul är installerad 

i en esp-LX-series server-satellitenhet 
för fjärrstyrd kontroll av tbos/tbos-ii-
kontrollmoduler i  fältet.

- tillhandahåller:
 - seriell kommunikation med nCC-  

 kommunikationskasset (skickar och   
 tar emot data från fjärrstyrd dator)

 - radiokommunikation med  max. 15   
 tbos-radioreläer.

 - radiokommunikation med max. 32   
 närliggande tbos-ii-radioadaptorer.

 - sensorlarmhantering.

IQ TBOS RADIONÄTVERK

TILLÄMPNINGAR
NYA TBOS-IITM-serien aktiverar en fj ärrstyrd 
centralkontroll från iQ v2-program för tbos och 
tbos-ii-kontrollmoduler, via 
radiokommunikation. denna funktion är 
tillgänglig genom installation av en iQ 
tbos-masterradiomodul i en iQ esp-LX-satellit.

SPECIFIKATION
- iQ tbos-funktions kit aktiverar programstöd 

för 250 TBOS - nätverk (aktiveringskod).
- iQ tbos-masterradiomodul är installerad 

i en esp-LX-series server-satellitenhet 
för fjärrstyrd kontroll av tbos/tbos-ii-
kontrollmoduler i fältet.

- ett tbosnet-radionätverk består av 1 
masterradiomodul, noll 0 till 15 tbos-
radioreläer och 1 eller flera tbos/tbos-ii-
kontrollmoduler (utrustade med TBOS-II-
radioadaptorer). 

- installerad i en av 4 esp-LX-stationsmodul 
skårorna (max. en per automatik)

- radiokommunikation fungerar på licensfria 
ism-band.

- Ett TBOSNet-radionätverk finns i en (1) 
masterradiomodul, noll (0) för att passa (15) 
tbos-radioreläer och en eller flera tbos/
tbos-ii-automatiker.

- en iQ tbos-masterradiomodul aktiverar 
fjärrstyrning av 32 tbos/tbos-ii-
kontrollmoduler inom dess radiointervall. 

CONNECTION ACCESSORIES

• IQ SS-Radio radiomodem
- tillhandahåller iQ nätverks trådlös 

radiokommunikation mellan server- och 
kLient-satellitenheter

- kan också användas med iQ nCC-rs rs232-
kassett för iQ-centraldator för direkt- eller 
server-satellit radiokommunikation

- innehåller strömförsörjning och 
extern antenn (tillhandahåller 
programmeringsprogram och kabel separat)

- Varje radiorelä (inklusive IQ TBOS-
masterradiomodul) kan hantera upp till 32 TBOS/
TBOS-II-kontrollmoduler via radio (utrustad med 
TBOS-II-radioadaptorer), för en maximal total på 
512 tbos-klienter per tbosnet.
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TBOS-RADIORELÄER

FUNKTIONER
- vid användning tillsammans med iQ 

tbos-programfunktions kit, fungerar 
tbos-radiorelä som en repeter 
och reläinformation från iQ tbos-
masterradiomodul till kontrollmodulerna 
ute i fältet.

- en iQ tbos-masterradio tillåter upp till 15 
tbos-radioreläer. nätverksarkitektur kan 
antingen vara i linje, i stjärna eller blandat.

- inställningar görs lokalt genom tbos-ii-
handenheten via radiokommunikation. 
tbos-ii-handenheten används som ett 
verktyg för att ställa in platsen för varje 
tbos-radiorelä genom att tillhandahålla 
radiomottagningsnivå för varje relativt relä. 

SPECIFIKATION
- radio fungerar på licensfria ism-band.
- ip44-klass
- tbos-radioreläer förväntas att installeras på 

höga punkter. i vissa externa installationer 
kan strömförsörjning vara tillgänglig endast 
på natten. en intern batteriförpackning 
(förseglat blybatteri, 6 volts 2,5 Ah) ingår.

- kontakt för extern strömförsörjning 
(transformator ingår inte):

 - utspänning: 11 till 14 volts växelström
 - 600 ma utström
 - spänningsingång anpassad till landet.
- radioräckvidd i öppet fält:
 - mellan 2 st tbos-radioreläer: ca 1 200m 
 - mellan tbos-radiorelä och tbos-ii-  

  radioadapter: ca 300m 
 - mellan tbos-radiorelä och tbos-ii-  

  handenhet: ca 100m 

DRIFTSSPECIFIKATIONER
- driftstemperatur: -10 ° till +65 °C 
- drift Fuktighet: 95 % min. vid +4 °C till +49 

°C 
 

CENTRALSTYRNINGSFUNKTIONER 
- bakåtkompabilitet: alla tbos-kontrollmoduler 

kan centraliseras i iQ™ program om de är 
utrustade med tbos-ii™ adapter.

- iQ™ program kan hantera upp till 250 iQ tbos 
masterradiomoduler (1 per SERVER-satellit)

- iQ™ program aktiveras för att automatiskt lära 
tbos radionätverk att kommunicera med fältets 
tbos/tbos-ii-enheter.

- iQ™ program aktiverar namngivna 
kontrollmoduler och stationer. omvänd 
synkroniserings drift skriver över stations- och 
senhetsnamn med aktuella enhetsnamn ute i fält.

- iQ™ program speglar batteriladdningsnivån på 
tbos-ii styrmoduler, tbos-ii-radioadaptrar och 
tbos-radioreläer.

- iQ™ program aktiverar tbos-torrkörning
- iQ™ program aktiverar alla manuella kommandon 

och programmeringskommandon: start station, 
start program, avbryta allt, testa alla stationer, 
regnfördröjning, av-kommando, pÅ-kommando.

- iQ™ program aktiverar programmering och 
datasynkronisering och omvänd synkronisering.

- iQ™ program aktiverar iQ tbos-masterradiomodul 
och uppgradering av tbos radioreläs inbyggda 
program.

- tbos-ii styrmoduls standard sensor anslutning 
innehåller torrkontrakts sensorer (regn) samt 
också vid centralisering i iQ pulstorrkontakt 
sensor (fl öde)

- varningar för fl ödes sensorer hämtas 
i iQ™ program var 12 timme eller per 
användarförfrågan.
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esp-LXme-styrenheten har en 
basstationskapacitet på 8 till 
12 stationer, samt 3 expansionsplatser som 
kan ta emot stationsmoduler med 4, 
8 eller 12 stationer för att ge 
en styrenhetskapacitet på upp till 48 stationer.
modulerna är av typen ”hot-swappable”, vilket 
gör att du inte behöver stänga av strömmen 
om du vill lägga till eller ta bort moduler. den 
dynamiska stationsnumreringen eliminerar 
tomrum mellan numrerade stationer som kan 
inträff a i modulära styrenheter om 
modulplatserna hoppas över eller om moduler 
med färre stationer byter plats med moduler 
med fl er stationer

MODELLER
espLXmsm4 : 4-stationsmodul.
espLXmsm8 : 8-stationsmodul.
espLXmsm12 : 12-stationsmodul.

ESP-LXME-AUTOMATIKSKÅP
Uppgradera den till en iQ-satellitstyrenhet

  esp-LXme förbättrad styrenhet ger valfri 
flödesavkänning och vattenhantering.

  modulär konstruktion för största möjliga 
mångsidighet – kapacitet från 8 till 
48 stationer. stationsmodulerna finns 
tillgängliga i 4-, 8-, eller 12-stationsmodeller.

  användarinterface med mycket enkel 
programmering.

 AUTOMATIKFUNKTIONER
- stor LCd-display med lättanvänt 

användarinterface med programknappar ger 
enkel navigering.

- vädersensoringång med 
förbikopplingsbrytare.

- masterventils-/pumpstartskrets.
- 6 olika språk.
- Permanent (100 år) programminne.
- 10 kv överspänningsskydd som standard.
- Frontpanelen är borttagbar och kan 

programmeras med batteridrift.

PROGAMFUNKTIONER
- simulstations™ kan programmeras så att 5 

stationer används samtidigt 
- Cycle+soak™ per station.
- regnfördröjning.
- bevattningen hålls avstängd 
 på önskad kalenderdag.
- programmerbar stationsfördröjning 
 efter program.
- normalt öppen eller normalt stängd 

masterventil programmerbar efter station.
- vädersensor programmerbar efter station 

för att förhindra eller pausa bevattning.
- stationsinställning: 0 min till 
 12 tim.
- Fördröjning mellan stationer: från 1 sek till  9 

tim
- Säsongsanpassning; 0 % till 300 % (16 tim 

maximal stationskörtid).
- 4 oberoende program (ABCD).
- abCd-programmen kan överlappas.
- 8 starttider per program.
- Cyklerna för programmering av dagar 

omfattar veckodagar samt ojämna, ojämna 
utan 31, jämna och cykliska datum.

- manuell station, program, testprogram.

FUNKTIONER FÖR 
VATTENHANTERING
tillval Flow smart module™ kompletterar med 
funktioner för fl ödessensorer:

- sensoringången för Flow smart modulen tar 
emot signaler från en flödessensor.

- the FloWatch Learn. ett hjälpprogram lär 
sig den normala flödesförbrukningen vid 
varje station. FloWatch jämför den gällande 
flödesförbrukningen med den normala 
och vidtar användardefinerade åtgärder 
mot högt- och lågt flöde eller inget flöde 
alls. FloWatch avgör automatiskt läget för 
flödesproblemet och avbryter det genom 
att stänga av den påverkade stationen eller 
master ventilen.  FloWatch fungerar både 
med normalt öppna- eller normalt stängda 
masterventiler.   

- ett manuellt bevattningsfönster för 
masterventil finns för att koordinera manuell 
bevattning på dagtid med flödessensorn.     
detta bevattningsfönster gör det 
möjligt att vattna manuellt med högre 
flödesförbrukning. 

ELEKTRISKA SPECIFIKATIONER
• Mått (BxHxD): 36,4 x 32,2 x 14,0 cm.
• Nödvändig ineff ekt: 230 VAC ± 10 %, 50 Hz.
• Uteff ekt: 26,5 VAC 1,9 A.
• Strömavbrott: Vid strömavbrott sörjer ett 
lithiumbatteri för att datum och 
tid fi nns kvar och programmeringen skyddas av 
ett minne som inte kan raderas.
• Kapacitet för fl era ventiler: maximalt fem 
solenoidventiler på 24 vaC, 7 va 
i samtidig drift inklusive masterventilen, 
maximalt två solenoidventiler per station.

MODELLER
esp8LXme: 8-stations basstyrenhet.
esp12LXme: 12-stations basstyrenhet.
Fsm-LXme: Flow smart module

ESP-LXME-stationsmoduler

ÖVERSIKTSTABELL STYRSYSTEM
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ESP-LXD DECODERAUTOMATIK
tvåledarautomatik med flödeshantering

  esp-LXd-styrenheten har konstruerats för 
att bibehålla esp-LXm-enhetens utseende, 
känsla och enkla programmering, men 
med ett interface till ett tvåledarsystem för 
decoderbaserad bevattning.

  esp-LXd-styrenheten hanterar upp till 50 
stationer och kan 

  enkelt byggas ut för användning med 200 
stationer.

  varje esp-LXd-styrenhet har även en 
inbyggd flödeshanteringsfunktion.

STYRENHETENS FUNKTIONER
- Uv-beständig, utomhustålig plast, låsbar, 

väggmonterat skåp
- decoder som kan användas: Fd-101, Fd-102, 

Fd-202, 
 Fd-401, Fd-601.
- Har även funktioner för sd-210-

sensordecoder (stöd för flödesavkänning 
och vädersensor) och LSP-1-
överspänningsskydd (en per 150 m av 
tvåledarkabel krävs).

- användaren kan välja mellan sex olika språk.
- standardfunktioner för 50 stationer, 

kan byggas ut till 200 stationer via 
75-stationsmoduler.

- Fyra sensoringångar (en trådbunden 
samt upp till tre decoderstyrda) med 
förbikopplingsbrytare.

- programmen kan säkerhetskopieras och 
återlagras med pbC-LXd-tillvalet.

VATTENHANTERINGSFUNKTIONER
- i varje esp-LXd-modul har rain birds 

Flow smart-program för flödeshantering 
byggts in – du behöver bara ansluta 1 till 5 
sd-210-sensordecodrar och flödesmätare 
(medföljer ej) till tvåledarsystemet. 
styrenheten sköter resten. ett stort urval av 
flödesfunktioner finns tillgängliga, inklusive 
användarjusterade SELF- (Seek and Eliminate 
Low Flow) och SEEF-funktioner (Seek and 
Eliminate Excessive Flow), så att du kan 
vara lugn i vetskapen om att din styrenhet 
hanterar alla situationer i händelse av 
ovanliga flöden, t.ex. vid stamledningsbrott.

- Cycle+soak™ per station.
- regnfördröjning.
- Calendar Day Off (dag utan bevattning).
- programmerbar fördröjning mellan stationer 

per program.
- masterventil programmerbar efter station.
- sensor programmerbar efter station.
- Larmbelysning med extern lins.
- elektronisk kretsbrytare.
- variabelt testprogram.
- tvåledardiagnostik för enklare och snabbare 

felsökning.
- stationsinställning: 0 min till 12 tim.

- Justering av programnivå och global 
månatlig säsongsanpassning; 0 % till 300 % 
(16 tim maximal stationkörtid).

- 4 oberoende program (ABCD); ABC i 
turordning, abCd-överlappning.

- 8 starttider per program.
- Cyklerna för programmering 
av dagar omfattar veckodagar samt ojämna, 

ojämna utan 31, jämna och cykliska datum.

ELEKTRISKA SPECIFIKATIONER
- Nödvändig ineffekt: 230 VAC ± 10 %, 50 Hz.
- strömavbrott: vid strömavbrott sörjer ett 

lithiumbatteri för att datum och tid finns 
kvar och programmeringen skyddas av ett 
minne som inte kan raderas.

- kapacitet för flera ventiler: upp till 2 
solenoidventiler per station. samtidig 
drift av upp till åtta solenoider och/eller 
masterventiler.

MÅTT
total bredd: 36,4  mm
total höjd: 32,2  mm
totalt djup: 14,0  mm

MODELLER
iespLXdeU: 230 v, inkluderar en 
50-stationsmodul.

ESPLXD-SM75-stationmodul

ANVÄNDNING
esp-LXd-styrenheten kan 
hantera upp till 50 stationer vid leveransen. 
om ytterligare stationer behövs går det att 
lägga till espLXd-sm75-stationmoduler, som 
var och en omfattar 75 stationer, upp till 
maximalt 200 stationer. sm75-modulerna 
kan snäppas fast vid styrenhetens bakplatta.

MODELL
esp-LXd-sm75: 75-stationsmodul.

ÖVERSIKTSTABELL STYRSYSTEM
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Fs100pbsp 25 32 mm 1.2 - 12.2

Fs150pbsp 40 50 mm 1.1 – 22.7

Fs200pbsp 50 65 mm 2.3 – 45.4

Fs300pbsp 80 90 mm 4.5 – 68.1

Fs400pbsp 100 110/125 mm 9.1 – 113.6

dn

ÖVERSIKTSTABELL STYRSYSTEM

FLÖDESSENSORER
Flödessensor

modeller Föreslaget driftsintervall 
(m3/h)

   tillförlitliga och enkla flödessensorer för 
att användas med rain bird iQ2 och maxi 
decoder system

   rain birds flödessensorer skickar flödesdata 
till centralkontroll eller fristående 
kontrollsystem för exakt och riktig 
flödesövervakning.

FUNKTIONER
esp-LX-seriens styrenheter kan tillåta direkt 
anslutning av en fl ödessensor (FS) - Ingen givare 
krävs. 
- på esp-LXd ansluts flödessensorn  till den 

integrerade flödessmartmodulen med en 
sensordecoder sd-210. 

- på esp-LXm/LXme måste en   Fsm-modul 
installeras (tillval).

 För mdC decoder automatik och decoder 
System (Site Control, Maxicom2 och Golf 
Mjukvara i decoderversion),

 Flödessensor (FS) måste installeras med en 
sensordecoder (SD-210) - Ingen givare krävs.

SPECIFIKATIONER
• Sensorer
 - enkel ”sexbladig impeller”utformning
 - Förinstallerad på t.
 -    Utformad för Utomhus eller   under jord 

användning.
• Specifi kationer
 - Noggrannhet: ± 1 % (full skala)
 - Hastighet: 0,15 - 9,2 meter per sekund, 

beroende på modell
 - Tryck: 6,9 bar (max) 
 - Temperatur: 60 °C (max) 

MODELLER
• Sensorer
 - Fs100pbsp
 - Fs150pbsp
 - Fs200pbsp
 - Fs300pbsp
 - Fs400pbsp
 

RAIN BIRDS FLÖDESSENSORS 
ARBETSOMRÅDE
Följande tabeller visar föreslaget fl ödesintervall 
för rain birds fl ödessensorer. rain birds sensorer 
fungerar både över och under den indikerade 
fl ödeshastigheten. god designpraxis dikterar 
dock användningen av detta intervall för bästa 
prestanda. sensorer ska vara dimensionerade för 
fl öde i stället för rörstorlek.
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MDI

TWI ESP-SAT

DECODER

VÄDERSTATION

  interaktiv, kartbaserad mjukvara som är enkel 
att använda och levererar realtidsbeslut.

  Flexibiliteten i kommunikationen med decodrar 
och/eller satelliter är enastående.

  avancerade egenskaper för vattenhantering 
maximerar grönytors skick samt 
vattenbesparing.

BESKRIVNING
• Grundläggande styregenskaper
- Från siteControl centralstyrningen kan 

bevattningssystemet ställas in på de dagar det 
ska vattna, när bevattningen ska ske, länkade 
scheman, när sensorer ska starta, cycle + soak-
scheman, et sensibiliseringsscheman etc.

- med interaktiv karta blir maximal styrning möjlig 
samtidigt som operatören på ett enkelt sätt kan 
programmera, övervaka och felsöka.

- verifiera programmering ner på stationsnivå med 
intuitiv bevattningssimuleringsfunktion.

- manuell systemdrift från centraldator via direkt, 
manuell inloggning

- styrning av icke-bevattningsfunktioner som 
belysning, säkerhetsportar, fontäner, pumpar, 
sensorer etc.

• Avancerad grafisk kartläggning  
- kartor skapade med gps teknologi, autoCad eller 

flygfoton ger en bild av din anläggning.
- interaktiv kartläggning och grafik på skärmen 

visar hela din anläggning, med placeringen av 
olika ventiler och sprinkler. du behöver bara klicka 
för att få en omfattande statusrapport.

- kartmjukvarumodul som gör det möjligt att mäta 
avstånd och områden på din karta.

• Smart Weather™
- Utformad för att använda rain birds mest 

avancerade serie av väderstationer fullt ut
- spåra et hastigheter med en väderstation och 

reagera på aktuella väderförhållanden med 
logiska sekventiella steg

- avancerat varningssystem accepterar 
användardefinierade sensorgränsvärden. 
systemoperatören kan varnas direkt om 
gränsvärden överskrids.

• Automatiska ET egenskaper
- anpassa bevattningsperioder automatiskt i 

förhållande till förändringar i avdunstningsvärden.
- med minimum et kan en tröskel för 

bevattningsstart ställas in, med stöd för 
djupvattning.

• RainWatch™
- stänger av vid regn och justerar sedan 

bevattningsperioderna baserat på uppmätt 
nederbörd.

SITECONTROL
turfindustrins enda komplett utrustade centrala styrsystem.

• Utökade systemmöjligheter
- kan kontrollera en anläggning med upp till åtta 

ytor, vilket kan uppgraderas till 16, och samtliga 
kan bestå av såväl vanliga ytor som special ytor.

- Flexibel: kan kontrollera satelliter och/eller 
decoder via en tvåledad kabel.

- Utbyggbar:
 · det satellitbaserade systemet kan 

kontrollera från 28 till 112 kanaler (112 till 
448 med SiteControl Plus).

 - det decoderbaserade systemet kan 
kontrollera upp till 500 decoderadresser 
(upp till 2000 med 4 MDI:s tillsammans med 
SiteControl Plus).

• Fjärrsystemstyrning
- ta kontroll över ditt system och styr siteControl 

från valfri plats på anläggningen med hjälp av 
rain birds Freedom system. Fungerar med 
telefon, mobil eller UHF radio

• Utmärkt övervakning och    
 programmering
- Flo-graph™ tillhandahåller realtidsgrafik med 

individuell stationsinformation som presenteras i 
färgdiagram.

- Flo-manager™ balanserar systemkrav och 
maximal kapacitet mot effektivitet och hjälper 
till att sänka vattenbehov, minska systemslitage 
och spara energi.

- Cycle + soak.™ bättre anläggningskontroll med 
avseende på bevattning i sluttningar och på 
områden med dålig dränering.

- Quickirr™ och simpleirr™. snabba och enkla 
metoder att sammanställa bevattningsscheman 
och program baserat på dina parametrar.

- print office funktion skriver ut alla 
systemprotokoll och all anläggningsinformation 
i ett tydligt och överskådligt format för enkel 
anläggningsövervakning och felsökning.

- smartsensors™ övervakar flöde och andra 
förhållanden och ställer också in specifika 
åtgärder som användaren lägger in.

GLOBAL SUPPORTPLAN
vid köpet av det centrala styrsystemet site ControL 
medföljer en global serviceplan, (Global Support 
Plan-GSP), som gäller i ett år och innehåller: 
Telefonsupport, UltraVNC fj ärrdiagnos och databackup 
om systemkonfi gurationen tillåter detta, uppdatering av 
programvara, specialpris på 48 timmars garantin vid 
utbyte av maskinvaran, rabatt på uppdatering av 
programvara.

MODELLER
siteControL sateLLitsystem
siteControL dekodersystem
tillval mjukvarumoduler: se rain birds prislista för 
detaljer.

TILLBEHÖR
Ws-pro-Lt: väderstation, lightversion

Ws-pro: väderstation.

Interaktiv karta visar hela din anläggning.

Bevattningssimulering funktion för test.
Snabb och enkel metod att sammanställa 

bevattningsscheman.

ÖVERSIKTSTABELL STYRSYSTEM
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VÄDERSTATION

MAXICOM²
Centralstyrning för flera olika områden

  bevattningssystem på flera anläggningar 
kan ställas in över ett centralstyrsystem: 
bevattningsdagar, bevattningstider, 
cykelinställning, länkade scheman, när 
sensorer ska starta, cycle + soak-scheman etc.

  map view har ingen support för jpg och pdf.

  maxicom kan användas till väderövervakning 
där dagliga et värden beräknas och 
automatiskt anpassar stationers 
bevattningsperioder till faktiska förhållanden.

BESKRIVNING
• Styrmjukvarans egenskaper
- systemet använder centralstyrningen som 

installerats på en tidigare plats. information 
överförs från denna centralstyrning till en Cluster 
Control Unit (CCU) eller ESP-site styrenhet på 
fältet.

- systemet regleras manuellt från 
centralstyrningen eller från fältsatellitenheterna.

- Även belysningssystem (som belysning på 
sportplatser,säkerhetsportar, fontäner, pumpar, 
sensorer eller andra system) kan skötas från en 
central maXiCom² plats.

- Fjärrsystemstyrning - kontrollera ditt system 
och styr maXiCom² från valfri plats med hjälp av 
rain birds Freedom system.

- maXiCom² mjukvara förinstallerad på en dator 
som tillhandahålls av rain bird, inklusive en dags 
rain bird assistans/utbildning på plats samt ett 
års gsp.

• Egenskaper för vattenhantering
- Larm som indikerar lågt flöde när 

vattenmängden sjunker under förinställt 
tröskelvärde hos ett visst avsnitt i 
bevattningssystemet, eller när det saknas flöde 
där det skulle ha funnits.

- ojämn/jämn inställning gör att systemet kan 
vattna på ojämna, jämna eller ojämna+31 dagar; 
möjlighet till urkopplingsdagar gör att man kan 
lägga in veckodagar när bevattning inte behövs.

- man kan enkelt lägga in dagar när bevattningen 
ska starta så att det passar komplexa krav på 
bevattning.

- stationsdriftstider kan anpassas automatiskt för 
att passa et värden som ändras dagligen och 
som levereras från en rain bird väderstation eller 
är användarstyrda.

- bevattnings- och väderfaktorer, som markens
 absorberingsförmåga och nederbördsmängd,
 kan jämföras om man vill fastställa exakt vilken
 effekt väder har på bevattningsbehoven.
- Cycle+soak™ egenskapen optimerar 

bevattningen inom områden med dålig 
dränering, sluttningar och områden med 
kompakt jord.

- Flo-Watch™ övervakar hydraulikfunktionen på 
fältet och undersöker om det finns brott på 
rörsystemet eller om ventiler har funktionsbrister. 
Om översvämningar skulle inträffa (rörbrott etc.) 
identifierar systemet automatiskt var problemet 
finns, initierar stängning av ventil eller huvudrör 
och skickar ett larmmeddelande som anger var 
problemet inträffade och vilka åtgärder som 
vidtagits för att isolera det.

- Flo-manager™ övervakar och ställer in 
ordningsföljden för ventiler som står på tur att 
aktiveras så förväntat behov inte överskrider 
hydraulkapaciteten.

- scheman kan starta, fortsätta, lägga in pauser eller 
ställas in enligt sensorsignaler (regn, vind etc.) från 
fältet.

- Larmmeddelanden informerar automatiskt 
användaren om problem på fältet.

• Kommunikationsalternativ
- direkt fastanslutning.
- analog telefonlinje.
- gsm modem.
- Fjärrsystemstyrning - kontrollera maXiCom² 

med hjälp av Freedom systemet.

GLOBAL SERVICEPLAN
vid köpet av det centrala styrsystemet maXiCom2 
medföljer en global serviceplan, (Global Support 

Plan-GSP), som gäller i ett år och innehåller: 
Telefonsupport, UltraVNC fj ärrdiagnos och 
databackup om systemkonfi gurationen tillåter 
detta, uppdatering av programvara, 48 timmars 
garanti
för utbyte av maskinvara till special pris,
rabatt på uppdatering av programvara.

SERIE
maXiCom² mjukvara förinstallerad på en dator 
som tillhandahålls av rain bird, inklusive en dags 
rain bird assistans/utbildning på plats samt ett 
års gsp.

Databas ET värden
Väderövervakning. 

Flexibelt bevattningsschema.

ÖVERSIKTSTABELL STYRSYSTEM
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ESP 24SITE W

Exempel

ÖVERSIKTSTABELL STYRSYSTEM

Modell
ESP 

Antal stationer
24SITE: 24 stationer
40SITE: 40 stationer

Montering
W: Metall väggmontering

ESP-SITE/ESP SAT
siteControl- och maxicom2-satelliter  

TILLÄMPNINGAR
esp-seriens automatik är den mest mångsidiga 
satellitenheten någonsin. 
esp-sat är fältenheten för maxicom2 eller 
siteControl centralsystem. maxicom2 kräver en 
clusterkontrollenhet (CCU) för att tjäna som ett 
interface mellan centraldatorn och esp-sat-
seriens automatiker. 
esp-site-automatik är när maxicom2-satelliten 
kombinerar  kapaciteterna för 
clusterkontrollenheten (CCU) med all den kraft 
som en esp-series automatikt har. 

FUNKTIONER  
• 12 timmars bevattningsvaraktighet för alla 

stationer .
• Kan använda upp till 40 stationer.
• Kommunicerar med central styrenhet via 

hardwire, telefon eller gsm.
• Fyra program med åtta starttider vardera tillåter 

blandade bevattnings områden i en automatik.
• Två masterventiler, en programmerbar per 

station, ger bättre kontroll.
• Program kan överlappa till maximal hydralisk 

kapacitet och minimerabevattningstid.
• 365 dagars kalender med ”skottårsintelligens” 

för engångsdatum och tidsinställning
• Alternativet ”day off” för att kunna ställa in en 

dag i månaden utan bevattning i  alla program.
• Programmerbar regnfördröjning aktiverar 

systemet att stänga en bestämd period med 
autmatisk omstart.

• Vattenbudget efter program tillhandahåller 
justeringar från 0-300 % i 1 % steg.

•  C y c l e + S o a k ™  p e r  s t a t i o n  t i l l å t e r 
bevattningskörtid att delas upp i användbara 
cykler   för att minska avrinning.

• Manuell bevattning efter station eller program.
• Sensor skriver över brytare med LED för att 

indikera när bevattning avbryts.
• Icke flyktigt, 100-årsminne innehar program, 

datum, och tid vid strömavbrott.
• Automatisk felindikation identifierar elektriska 

stötar, hoppar över kortslutna stationer och 
fortsätter programmet  för återstående 
bevattning.

•  S n a b b a n s l u t e n  a n s l u t n i n g s p l i n t  g ö r 
installationen snabbare.

•  B at te r i p ro gra m b a r  a u to m at i k  t i l l åte r 
programmering före installationen.

SPECIFIKA FUNKTIONER FÖR 
ESP-SITE
•  K o m b i n e r a r  f u n k t i o n e n  f ö r  e n 

clusterkontrollenhet (CCU) med en ESP-sat-
automatik.

• Lagrar och utför schema anvisningar från 
centralenheten.

• Innehåller 2 sensor inmatningar.

SPECIFIKATIONER
• Stations tidsinställning: A, B, C, D: 0 till 2 timmar 

i  1 - m i n u t e r s s t e g ;  2  t i l l  1 2  t i m m a r  i 
10-minuterssteg

• Automatiska starter: 32 starter totalt, 8 per 
program per dag

• Programmerings schema:
 - bevattning ojämn dag per program 
 - bevattning jämn dag per program 
 - Cykliskt: 1 till 99 dagar, variabel per program 
 - anpassad veckodag per program
• Testprogram: Variabel 1 till 99 minuter

ELSPECIFIKATIONER
•  Krävs input: 230 VAC ± 10 %, 50 Hz
• Output 26,5 VAC, 2,5 A
• Stations laddnings kapacitet: Upp till två 24 VAC, 

7 va magnetventilerper station plus en 
masterventil eller ett pumpstartrelä

• Diagnostisk huvudbrytare hoppar över och 
indikerar stationer med överbelastade kretsar

• Batteribackup: 9 VDC, NiCad laddningsbara för 
programmering under batteridrif t  och 
användning av aktiva pågående program under 
ett strömavbrott

• Kraftigt elektriskt överspänningsskydd

FUNKTIONER FÖR 
CLUSTERKONTROLLENHET
Maxicom²® clusterkontrollenheter (CCU) tjänar 

som ett interface mellan centralstyrenheten och 
esp-sat-serien i maxicom²® systemet. CCU 
tillåter kontroll över hundratals platser från en 
centralenhet.

• CCU fungerar på upp till 6 eller 28 satelliter, 
pulsdecoder eller sensordecoder.

• Lagrar och utför schemaanvisningar från 
centraldatorn.

•  Dator t i l l  CCU kommunikations t i l lval : 
telefonmodem, gsm-modem eller direkt 
anslutning.

elspecifikationer
• Input krävs: 220/240 VAC+/-10 % @ 0,35/0,32 A, 

50 Hz
• Output: 26,5 VAC ± 50 Hz, 0,5 A
• Fler brytare: 0,65 A öppet (stationärt tillstånd), 

1,3 A öppet (överslag)

MÅTT  
(ESP och CCU)
bredd: 28,7 cm
Höjd: 29,2 cm
djup: 16,5 cm

MODELL
esp-24site-W: 24 stationer
esp-40site-W: 40 stationer
esp-24-sat-tW-Wm: 24 stationer
esp-40-sat-tW-Wm: 40 stationer
CCU-6-Wm: 6 kanal filig clusterkontrollenhet
CCU-28-Wm: 28 kanal filig clusterkontrollenhet
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PD-210
pump decoder

ANVÄNDNING
pumpdecodern pd-210 kan kontrollera en pump 
eller en hel pumpstation, eller en trycköknings-
pump.

BESKRIVNING
ingång: signalkabel från mdC-50-200, siteControl.
Utgång: styrkontakt 5a, normalt öppen eller 
normalt stängd. 

MODELL
pd-210

ANVÄNDNING
decodrar installeras där de inte syns för att de 
ska vara skyddade mot vädrets makter och mot 
vandalism. välj olika dekodrar för att driva en, 
två, fyra eller sex ventiler/solenoider. Fem olika 
dekodrar gör att du kan välja just den övervak-
ning du behöver.

BESKRIVNING
• Vattentätt, hartsinkapslat kablage garanterar 

lång och problemfri användning.
• Fabriksinställda adresskoder.

MODELLER
Fd-101: en adress, en solenoid per station.
Fd-102: en adress, en eller två solenoider per 
station.
Fd-202: två adresser, en eller två solenoider per 
station.
Fd-401: fyra adresser, en solenoid per station.
Fd-601: sex adresser, en solenoid per station.

FD-101/ FD-102/ FD-202/ FD-401/ FD-601
decoder

DECODERKABEL

ANVÄNDNING
kabeln används till installering av decodersyste-
men mdC-50-200 och siteControl på sportplatser 
och stora, kommunala grönytor.

BESKRIVNING
• Solida, blanka kopparledare.
• Ledarmantel: 0.7 mm polyethylen (blå och 

svart)
• Blå yttermantel av polyethylen
• För Rain Bird styrsystemen MDC- 50-200 och 

siteControl.

FAKTA
antal ledare:  2. tvärsnitt: 2.5 mm2

max. ström*: under marknivå 46a, över marknivå 
33 a.
V= 14.8 V/A/km (cos j =0.8)
ytterdiameter: min. 9,5, max.11,5
vikt: 162 kg/km

FAKTA
• Installation: installeras i ventilbox eller grävs 

ner direkt.
• Ineffekt: två blå kablar anslutna till 

signallinjen.
• Uteffekt: Två färgkablar per adress.
• Maximalt100 meters avstånd mellan 

decodrar och solenoider när 1.5 mm² kabel 
används.

• Effektförbrukning: under 1mA i passivt läge 
eller maximalt 18ma per adresskod under 
drift.

• Arbetstemperatur: 0° till 50° C
• Förvaringstemperatur: -20° till 70° C
• Inbyggt överspänningsskydd för FD-401 och 

Fd-601.

* Baserat på 20° C omgivande temperatur för 
kablar under marknivå eller 30° C över marknivå, 
alltid strömförande.

MODELL
dekoderkabel 500  m.

ÖVERSIKTSTABELL STYRSYSTEM
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SYSTEM FREEDOM™
ANVÄNDNING
Ett fj ärrstyrningssystem som är speciellt framtaget 
för maxicom² centralstyrningssystem. denna 
använ darvänliga enhet kan kontrollera ditt bevatt-
nings system från en handradio, från gsm eller via 
en telefonledning.

BESKRIVNING
• Möjliggör fj ärrkommunikation med, och styrning 

av, centralstyrsystemet via telefon eller radio 
(radio-inbyggnadssats krävs).

• Tillåter användaren att starta, stoppa, avbryta 
och återstarta stationer, områden, program och 
scheman.

• Tillåter användaren att stänga av systemet 
manuellt, eller ställa in det på automatisk drift.

• Extern transformator 220V/12V med anslutnings-
kabel medföljer.

• Levereras med RS232 seriell kabel för anslutning 
till dator.

• Direktanslutning till telefonledningen med RJ11 
standardkabel som fi nns med i leveransen  (förut-
sätter att telefon fi nns indragen).

FAKTA
• Strömförsörjning: 220V/12V extern transformator.
• Anslutning till seriell port på dator: RS232 stan-

dard kabel.
• Anslutning till telefonledning: RJ11 standard-

telefonsladd.
• Anslutning till valfri radio-inbyggnadssats: med 

speciell anslutningskabel, inbyggt analogt modem 
och dtmF interpreter.

• Färgade LED:er indikerar:
 - blinkande grönt sken: ström på
 - Fast grönt sken: aktiv telefonanslutning
 - gult sken: inkommande data
 - rött sken: utgående data

MODELLER
Freedom™ - interface inkluderar anslutningskablar 
till telefon och dator.  Levereras med extern trans-
formator.

INBYGGNADSSATS GSM MODEM

MÅTT
• Längd: 65 mm
• Bredd: 74 mm
• Höjd: 33 mm

MODELLER
gsm modem-inbyggnadssats satsen innehåller 
modem, extern transformator, antenn, anslut-
ningskabel.

TILLBEHÖR TILL CCU
maxicom² decoder: sensor - och impulsdekoder.

ANVÄNDNING
decoder gör maxicom² systemet ännu mer mång-
sidigt. med decoder blir maxicom² ett fullskaligt 
styrsystem för landskap och miljö.

BESKRIVNING
Puls dekoder
• Ansluten till en impuls-vattenmätare, skickar 

impulserna tillbaka till datorn via interfacet 
(CCU).

• Flödesövervakning SEEF (Search and Eliminate Extra 
Flow) som söker och eliminerar extra genom fl öde, 
mäter aktuellt fl öde.

• Typ av vattenmätare som ska användas: alla typer 
av vattenmätare som skickar torrkontaktimpulser. 
ingen spänning, ingen frekvens.

Sensor decoder
• För anslutning av alla sensortyper till interfacet 

(CCU). Regnsensor, fuktsensor, pumplarm etc.
• Ansluten till tvåledarkabeln överför sensorn alla 

sina statusförändringar till datorn.
• Används för att påbörja, stoppa, avbryta eller 

återstarta bevattningsprogram.

MODELLER
DECSEN – Sensordecoder
DECPUL – Impulsdecoder

MAXICOM² 
Överspänningsskydd

ANVÄNDNING
msp-1 skyddar maxicom² komponenter mot 
överspänningar i tvåledarkabeln. mgp-1 har en 
monteringsanordning till msp-1 eller andra, jor-
dade trådar direkt på jordningsstav eller rör.

BESKRIVNING
msp-1: kan installeras i den stående enheten 
eller under markytan tillsammans med mgp-1 
(Maxicom²  jordningsplatta).
mgp-1: ska monteras på jordningsstav eller rör. 

MODELLER
msp-1 
mgp-1 

ANVÄNDNING
gsm modemet används till centraliserade 
satellitstyrenheter med maxicom² system. det 
möjliggör trådlös kommunikation mellan dator 
och fältsatelliter.

BESKRIVNING
• Kompakt modem som levereras med antenn, 

extern transformator och seriell kabel.
• Integrerad SIM-kortläsare. (SIM kort ingår ej).
• Driftstatus-LED:er.

ÖVERSIKTSTABELL STYRSYSTEM
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ÖVERSIKTSTABELL STYRSYSTEM

ANVÄNDNING
rain birds nya, lättinstallerade väderstationer är 
utrustade med sex olika sensorer som mäter följande 
väderdata exakt:  lufttemperatur, vindhastighet, 
solens strålning, vindriktning, relativ luftfuktighet, 
regnmängd. väderstationerna passar perfekt att 
använda i kombination med centralstyrningsmjuk-
varan site Control.

BESKRIVNING
• Automatisk nedladdning/användning av ET 

värde som tillval:
 daglig automatisk nedladdning av väderdata och 

beräkning av et för att lägga fast bevattningstider 
för hela systemet eller för specifika områden /

 stationer.
• Datarapporter över väder:
 generera rapporter över aktuella eller tidigare 

väderförhållanden, per timme, dag, vecka, månad 
eller år.

• Obegränsad datalagring:
 Lagra obegränsad mängd väderdata i central-

styrnings datorn.
• Lägre kostnader:
 med et anpassade bevattningstider ersätts bara 

det vatten som försvunnit ur marken genom 
avdunstning. denna målinriktade bevattning 
gör att vatten inte slösas bort, pumpstationerna 
behöver inte arbeta i onödan och kostnader 
reduceras.

• Rain Bucket:
 nederbörd från en dag kan föras över till kommande 

dag(ar) för mera exakta ET beräkningar.

WS-PRO-LT:

FAKTA
• Kompatibla moduler:
- automatisk et.
- Flera väderstationer.
• Anslutningsmöjligheter:
- trådlöst, 2.4ghz radio upp till 400 meter.
- med kabel upp till 6000 meter.
• Strömförsörjning:
- 16 till 22 v dC
- solceller som tillval.
• Temperatur: -40° till +50°C
• Sensor lufttemperatur:
- mätområde: -40° till +50°C.
- Exakthet:  ±0,5°C.
• Sensor relativ luftfuktighet:
- mätområde 0-100%
- Exakthet: ±6% - 90% till 100% RH.
    ±3% - 0% till 90% RH.
• Sensor regnmängd:
- 1 mm indelning.
• Sensor solstrålning:
- Exakthet  ±2,5%.
• Sensor vindriktning
- räckvidd:  360° mekanisk, 356° elektrisk.
• Sensor vindhastighet:
- startvärde 0,78 ms-1.

WS-PRO

BESKRIVNING
• Generera larmmeddelanden för ...
• regn
• Höga eller låga omgivande 
 temperaturer
• Kraftiga vindar
• Regnets intensitet
• Marktemperatur som inom en viss tidsram 

överskrider de värden som användaren lagt in.
• Automatisk avstängning/start – Rain Bird cen-

tral styrsystem stänger automatiskt av be vatt-
ningen till hela systemet eller till specifika 
områden, när larmförutsättningar upptäcks hos 
väderstationen. bevattningen återupptas också 
automatiskt när väderförhållandena återgår till 
acceptabla nivåer igen. 

• Automatisk paus/återstart – Rain Bird central-
styrsystem stänger automatiskt av bevattningen 
till hela systemet, eller till specifika områden, när 
larmförutsättningar upptäcks hos väderstationen.  
bevattningen återupptas också automatiskt när 
väderförhållandena återgår till acceptabla nivåer 
igen. 

• Automatiskt meddelande – WS PRO väder-
station meddelar automatiskt via centraldatorn 
när larmförhållanden föreligger.

• Datarapporter över väder – Generera rapporter 
för att visa aktuella eller tidigare väderförhållanden, 
per timme, dag, vecka, månad eller år.

VÄDERSTATIONER

BESKRIVNING
Anslutningsmöjligheter 
- telefon
- med kabel upp till 6000 meter
Strömförsörjning:
- 9,6 till 16 vdc
- solceller som tillval.
Temperatur:
-25° till +50°C.
Sensor lufttemperatur
- mätområde -25° till +50°C.
- Exakthet  ±1,5°C.
Sensor relativ luftfuktighet:
- mätområde 0-100%
- Exakthet  ±6% vid 90% till 100%,
±3% vid 0% till 90% luftfuktighet.
Sensor regnmängd:
- 0,25mm indelning
Sensor solstrålning:
- Exakthet  ±3%.
Sensor vindriktning
- räckvidd 360° mekanisk, 356° elektrisk
- Exakthet ±4°.
Sensor vindhastighet:
- startvärde 0,4 ms-1.

MODELLER
Ws-pro
Ws-pro-Lt
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Pumpstationer

 • nya högeffektiva motorer använder en 
större andel av tillförd energi till 
mekanisk energi, vilket innebär 
energi-och kostnadsbesparingar.

 • Rain Birds frekvensstyrda (VFD) 
pumpstationer sparar energi samtidigt 
som de ger nödvändigt tryck för 
maximal bevattningseffektivitet.

 • programvaran smart pump 
effektiviserar bevattningscykeln genom 
att anpassa pumpstationens flöde till 
faktiska förhållanden.

PUMPSTATIONER OCH SYRESÄTTARE
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SINGEL PUMPSTATIONER
ANVÄNDNING
rain birds singel pumpstationer är utformade
för användning på idrottsplatser och grönytor. de 
tillhandahåller nödvändigt flöde och tryck för att 
bevattningssystemet ska fungera. rain birds 
singel pumpstationer levereras färdigmonterade 
och enkla att installera och hantera. alla pump-
stationer genomgår kvalitets- och kapacitetstest 
med vatten.

PRODUKTSERIE
vi erbjuder två olika modeller av singel pumpsta-
tioner: Soft Start eller frekvensstyrd (VFD).
soft start modellerna passar när flödesmängden är 
relativt konstant, exempelvis på idrottsplatser. en 
soft starter är en elektronisk komponent som redu-
cerar startströmmen till pumpen. Utan soft start 
är startströmmen 5-7 gånger högre än märkström-
men, med soft start bara 2-3 gånger högre.  
vFd reglerar pumpens varvtal kontinuerligt och 
detta gör att trycket är konstant vid varierande 
flöde. med.  vFd-styrda anläggningar reduceras 
startströmmen så att den inte blir högre än 
märkströmmen. 

BESKRIVNING
soft start modeller: soft start skåpet  är monterat 
direkt på pumpen och gör att pumpen startar, 
och stoppar, mjukt. detta hjälper till att undvika 
skador på pumpen orsakade av tryckstötar och 
det reducerar startströmmen vid start. 

VFD modeller: varvtalsregleringen ger en mjuk 
och problemfri automatiskt start - och stopp av 
pumpen med extremt lite vibrationer och låg 
bullernivå. pumpstationer med vFd teknologi 
håller ett konstant tryck. variabel 
varvtalsreglering sparar ström, reducerar slitage 
och förhindrar tryckstötar och kavitation.

En pumpstation med Soft Start 

En pumpstation CR-8 med variabel 
varvtalsreglering (VFD)

Soft Start serien
• Skåpet med mjukstart är monterat på 

pumpen.
• Elskåp med kopplingsklass IP54.
• Startas direkt av bevattningens styrskåp via   
     inbyggt 24v relä.
• Startsignal från extern enhet (t.ex.     
     nivåvakt, tryckvakt) är även möjlig.
• Inbyggt motorskydd.
• Fördröjd start- och stopp 
• Förberett för nivåvippa alt. nivårelä med 

elektroder (ingår).  Nivåvippa väljs som extra 
tillbehör.

• Hand-0-Auto omkopplare.
• Indikeringslampor för drift resp. larm (grön: 

motor igång/ - röd: motorlarm).

VFD serien
• VFD enheten är monterad på pumpen, upp 

till 5,5 kW och levereras med 5 m kabel för 
väggmontering vid  större pumpar.

• Kopplingsklass IP54. 
• Varvtalsregleringen  styrs via en  4-20 mA 

signal från tryckgivare.
• Tryckgivare i rostfritt utförande.
• Inbyggt motorskydd.
• Manöverpanel för justering av önskade 

inställningar(börvärde, start- och 
stoppmarginaler och tidsfördröjning) etc.

• Trycket visas på manöverpanelen.
• Inbyggt PTC-motstånd i motorn skyddar den 

mot överhettning orsakad av överbelastning 
eller lågspänning. 

• Trycktank med membran i 
standardutförande med backventil.

Standard för alla modeller
• RB- och CR-pumpar med hög effektivitet 

klass eFF1-motorer, ip55, 3ph, 400 v, 50 Hz, 
 2950 rpm.
• Varmgalvaniserad tryckmanifold.
• Danfoss/Socla backventil.
• Huvudavstängningsventil på utgångssida.
• In/uttag DN25 inkl. kulventil t.ex. för 

tömning eller uttag.
• Manometer.
• Värmevakt på pumpen, förhindrar 

överhettning.

PUMPSTATIONER

Soft Start Basic
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rb10-10 4 dn40 11 12 11 10 8  

rb10-12 4 dn40 11 10 9 8

rb15-7 5,5 dn50 21 22 18 15  

rb15-8 7,5 dn50 21 19 16  

rb15-9 7,5 dn50 21 19 16 13  

rb20-6 7,5 dn50 24 24 19 12  

rb20-8 11 dn50 24 24 21 17  

rb20-10 11 dn50 24 24 22 19

rb32-6 11 dn65 32 33 30  

rb32-8 15 dn65 33 32 31

rb45-5 18,5 dn80 49 50 44 37 25

rb64-4 22 dn100 70 70 64 50

rb10-10 4 dn40

rb10-12 4 dn40

rb15-7 5,5 dn50

rb15-8 7,5 dn50

rb15-9 7,5 dn50  

rb20-6 7,5 dn50 12

rb20-8 11 dn50

rb20-10 11 dn50

rb32-6 11 dn65

rb32-8 15 dn65

rb45-5 18,5 dn80

rb64-4 22 dn100

PUMPSTATIONER

mJUkstart rain birds singeLpUmpstationer

prestanda tabell - flöde i m3/h vid olika tryck

modell Utlopps storlek tryck i bar

typ kW 5 bar 6 bar 7 bar 8 bar 9 bar 10 bar 11 bar 12 bar

 

vFd rain birds singeLpUmpstationer

prestanda tabell - flöde i m3/h vid olika tryck

modell Utlopps storlek tryck i bar

typ kW 5 bar 6 bar 7 bar 8 bar 9 bar 10 bar 11 bar 12 bar

6 till 11 6 till 12 6 till 11 6 till 10 6 till 8

6 till 11 6 till 10 6 till 9 6 till 8

10 till 21 10 till 22 10 till 18 10 till 15

10 till 21 10 till 19 10 till 16

10 till 21 10 till 19 10 till 16 10 till 13  

12 till 24 12 till 24 12 till 19

12 till 24 12 till 24 12 till 21 12 till 17

12 till 24 12 till 24 12 till 22 12 till 19

25 till 32 25 till 33 25 till 30

25 till 33 25 till 32 25 till 31

25 till 49 25 till 50 25 till 44 25 till 37 25 till 25

35 till 70 35 till 70 35 till 64 35 till 50

Vid negativt sug baseras alla flöden och tryck på maximalt 3 m höjdskillnad mellan vattennivå och pumpstationen. För ytterligare förfrågningar kontakta oss.  
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TILLVAL
• Trycktank med pressostat. Detta  gör det 

möjligt att starta pumpen vid tryckfall, t.ex. vid 
manuell bevattning.

  kapacitet: 18 liter vid maximalt 10 bar alt. 12 
liter vid maximalt 16 bar tryck.

• Övertrycksventil: Öppnar och stänger vid 
behov för att skydda systemet mot övertryck.

• Filter: Filter i mässing eller gjutjärn med 1,5 
mm silfilter kan installeras

MODELLER OCH KAPACITET
tryck från 2 till 12 bar
- rb10 serien: från 5 till 13 m3/tim
- rb15 serien: från 8 till 20 m3/tim
- rb20 serien: från 14 till 25 m3/tim
- rb32 serien: från 18 till 36 m3/tim
- rb45 serien: från 25 till 56 m3/tim
- rb64 serien: från 29 till 82 m3/tim
- rb90 serien: från 54 till 98 m3/tim

kontakta rain bird för fullständig tabell

Tryckbehållare med tryckvakt Övertrycksventil Backspolningsfi lter

Sugledning

PUMPSTATIONER

Alternativ Beskrivning

prv dn25
en övertrycksventil

öppnar och stänger efter behov för att skydda systemet mot
tryckstötar.

backspol-
ningsfilter

dn40 rb10

backspolningsfilter av gjutjärn med 
1,5 mm silfilter, 

ventil för manuell genomspolning.

dn50 rb15-rb20

dn65 rb32

dn80 rb45

dn100 dn64-rb90

sugledning pe-50 rb10

sugledning inklusive bottenventil; 
ansluts till pumpen för manuell sugning.

pe-rör medföljer ej.

pe-75 rb15-rb20

pe-90 rb32

pe-110 rb45

pe-160 rb64-rb90

tänk på: alla värden för genomflöde och tryck baserar på grundfos specifikationer. Lägg till minst 0,5 bar tryck för att kompensera tryckförluster 
på sug- och trycksidan.
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SJÄLVRENGÖRANDE PUMPINSUGNINGSFILTER
självrenande pumpsugfilter och flottörtillbehör

ANVÄNDNING
• Rain Birds galvaniserade, självrengörande, 

roterande pumpinsugfilter avlägsnar skräp 
från vattenkällorna, spar tid och pengar vad 
gäller energi, pumpverkningsgrad och under-

 hållskostnader. med sitt kraftiga fi lter av 
rostfritt stål med maskvidd 1,5 mm ökar denna 
produkt pumpens verkningsgrad under 
många år framöver.

BESKRIVNING
• Kraftig varmgalvaniserad konstruktion som är  

helt korrosionsbeständig  med avtagbar korg 
för service.

 • Kraftig rostfritt stål 1,5 mm fi lter tygskydd. 
 • Dubbla roterande stag med vattenstrålar som 

hela tiden spolar bort skräp från filtret. 
• Varierande anslutningsfl änsar beroende på 
  storlek. 
• Kraftiga lager för lång livslängd. 
 • Metallkonstruktion (ej plast) utan yttre, rörliga 

delar för bättre tillförlitlighet. 
 •” Y-filter”, med enkel åtkomst för rengöring 

samt förhindrar att munstyckena blockeras.
 • Ingen speciell driftvinkel.  
 • Levereras med flänsade anslutningar enligt 

amerikansk standard.

standardflänsanslutningar

till pumpsugledning

standardflänsanslutningar

inkommande 
vatten för själv-
renande spray-
munstycken

specialstål

två roterande rör

Effektdata

modell genomflöde 
m3/tim Filterlängd cm total längd Filterdiameter cm Flänsstorlek spolanslutning Lägsta driftstryck 

(bar) vikt kg
nödvändigt 

flöde för 
rengöringsstråle 

(m3/tim)
pss200 74 28 64 41 4 1 1/2 2,4 26,3 4,6
pss400 125 38 73 41 6 1 1/2 2,8 28,1 4,6
pss600 170 41 83 61 8 1 1/2 2,8 46,3 4,6
pss800 216 46 88 61 10 1 1/2 3,1 52,2 4,6

pss1000 307 58 100 61 10 1 1/2 3,5 55,8 5,4
pss1400 375 66 108 61 12 1 1/2 3,8 59,4 5,4
pss1700 443 71 113 66 12 1 1/2 3,8 67,1 5,4

självrenande sugkorg

robust varmförzinkad 
stålkonstruktion

PUMPSTATIONER
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rb10-10 2 2 x 4.0 dn65 22 25 22 20 16 10
rb10-12 2 2 x 4.0 dn65 25 23 21 18
rb10-10 3 3 x 4.0 dn65 32 37 34 30 24 15
rb10-12 3 3 x 4.0 dn65 38 35 32 28
rb15-7 2 2 x 5.5 dn80 40 43 38 30 19
rb15-9 2 2 x 7.5 dn80 42 42 37 32
rb15-7 3 3 x 5.5 dn100 60 65 56 45 27
rb15-9 3 3 x 7.5 dn100 63 63 56 48
rb20-6 2 2 x 7.5 dn80 53 47 38 25
rb20-8 2 2 x 11.0 dn80 52 47 42 33
rb20-6 3 3 x 7.5 dn100 80 70 58 38
rb20-8 3 3 x 11.0 dn100 73 70 63 50
rb32-6 2 2 x 11.0 dn 100 66 58 48
rb32-8 2 2 x 15.0 dn 100 75 70
rb32-6 3 3 x 11.0 dn 150 100 88 72
rb32-8 3 3 x 15.0 dn 150 113 106

PUMPSTATIONER

v-2100 pumpstationer

pumpar max. flöde i m3/h vid olika tryck

typ antal 
pumpar kW rör- och 

utloppsstorlek 5 bar 6 bar 7 bar 8 bar 9 bar 10 bar

V-2100 SERIENS VERTIKALA CENTRIFUGALPUMPSTATIONER
den prisvärda serien

  Jämn drift med teknik för variabel 
driftfrekvens i varje pump

  manöverpanel med pekskärm för enkel 
användning

  assistans och stöd med 1-årig global 
serviceplan (GSP) och  uppstart

FUNKTIONER
• V-2100 kompakta pumpstationer svarar på 

kravet om varierande kapacitet genom att 
använda en teknik för variabel frekvens för 
att växla mellan pumparna efter behov.

• Variabel hastighetsstyrning i varje 
pump, vilket ger en mjuk automatisk 
start och ett mjukt automatiskt stopp 
av pumpstationen. den justerar också 
prestandan för att klara det tryck som 
krävs, och driften är extremt tyst med lite 
vibrationer.

• V-2100-serien har Rain Birds pumpar 
(RB-serien) som ger hög effektivitet –  
över 80 %.

• Programvaran Rain Bird Pump Manager 
(tillval) ger dig möjlighet att fjärrstyra 
v-2100 pumpstationen från en dator.

• Pekskärmens användargränssnitt visar 
faktiska driftförhållanden och larm och 
tillåter justering av trycket. .

• Manöverpanelen T4A på 4,3 tum har en 
utmärkt och lättläst bredbildsskärm. med 
en robust och lätt aluminiumkonstruktion 
(IP65), är det en pålitlig manöverpanel som 
uppfyller miljökraven.

• Standardkonfiguationen möjliggör 
installation av 2 eller 3 pumpar beroende 
på uppgift.

• Insugs- och  utloppsrören är i rostfritt stål.
• Styrskåpet är  installerat på en skena i 

pumpstationen

HYDRAULISKA FUNKTIONER
rain birds pumpar. kapslade  motorer, ip55, 3 ph, 
400 v, 50 Hz, 2 950 v/min
stålram
insugs- och utloppsrör i rostfritt stål. 
 avstängningsventil på båda sidorna av 
pumparna 
backventil för varje pump på sugsidan 
tryckgivare i rostfritt stål 
Övertrycksventil
Huvudavstängningsventil på pumpstationens 
utlopp 
Y-filter med DN15-spolventil (tillval)
Flödesmätare med signal till styrskåpet (tillval)
Nivåvippa med 5 meter kabel (tillval)
Sugrör och  bottenventil (tillval)

STYRFUNKTIONER
pekskärm, t4a-skärm och manöverpanel 
variabel driftfrekvens på alla pumpar 
pLC-styrd 
Huvudbrytare 
motorskydd för varje motor
drifttidsräknare
 Överströmsskydd
anslutning för torrkörning/skydd mot låg 
vattennivå 
värmevakt på varje pump, förhindrar 
överhettning 
3-fas Övervakningsrelä (tillval) 
programvaran rain bird pump manager och 
modem (tillval)
smart pumptm (tillval)
SMS-larm genom GSM-modem (tillval)
optiska sensorer i pumparna, förhindrar 
torrkörning (tillval)

DRIFTSINTERVALL
Flöde: 10–100 m3/h
Tryck: 5–10 bar
Motorer: 4–15 kW per pump
45 kW maximalt, totalt för ett system med 3 pumpar
Grenrörstorlekar: DN65 – DN80 – DN100
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SERIE V-3300
Avancerad modell för den 
krävande användaren.

standardkonfi gureringen består av två till sex 
pumpar. kapacitet upp till 600m3/tim. 
standardutförandet inkluderar även:

• Hydraulisk övertrycksventil.
• Jockey pump inkluderad för pumpstorlekar 

Cr45 och större.
• Värmeväxlare med vattenkylning på styr- 

skåpet.
• RBSv PumpManager program med modem.
• 3-fas kontroll relä kontrollerar spänning 

och ampere hos ingångsströmmen och 
undersöker över-/underspänning mellan 
faserna.

• Värmesensorer i motorerna.
• Nivå vippa för sugbrunn.
• Teknisk avancerad touch-screen 

manöverpanel i färg som visar aktuell 
driftstatus och larm.

SERIE V-3200 
Standard modell som täcker 
de fl esta golfbanors behov. 

standardutförandet är med två till sex pumpar. 
kapacitet upp till 600m3/tim. 
standardutförandet inkluderar även:

• Vattenmätare med elektrisk signal till 
styrskåpet. max. flöde kan ställas in. om 
gränsvärdet överskrids (t.ex. vid ett rörbrott) 
stängs pumparna av automatiskt. 

• Y-filter av gjutjärn med automatiskt 
renspolning  och datorstyrd övertrycksventil. 
Justerbar spolning.

• Huvudavstängningsventil på utgående 
tryckledning.

• Jockeypump är inkluderad för 
pumpstorlekar Cr64 och större.

• Avancerad tryckknapps manöverpanel som 
visar aktuellt flöde, tryck, driftsstatus och 
larm, samt möjliggör enkel justering av 
börvärdesinställningar.

SERIE V-3100
Funktionell och ekonomisk
standardkonfigureringen består av två till fyra 
pumpar. tillgänglig fl ödeskapacitet upp  till 
400m3/tim. standardutförandet omfattar:

• Vertikala flerstegs centrifugalpumpar.
• Motortyp: IP55, 3 X 400V, 50Hz, 2950min.
• Pumpar är monterade på en 

varmgalvaniserad bottenram.  
• Varmgalvaniserade eller pulverlackerad sug- 

och tryckmanifolder.
• Avstängningsventil på varje pump.
• Backventil för varje pump.
• Värmevakt på varje pump..
• Tryckgivare i rostfritt utförande.
• Snabbkoppling för slanganslutning.
• Tryckknapps manöverpanel som visar  

driftsstatus och larm, samt möjliggör enkel 
justering av börvärdeinställningar.

PUMPSTATIONER MED VERTIKALA CENTRIFUGALPUMPAR I SERIE V

PUMPSTATIONER

För andra pumpstorlekar kontakta din rain bird försäljare.
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SYRESÄTTARE OCH FONTÄNER

ANVÄNDNING
det har blivit en växande, global trend att installera 
syresättare i undervattensmodell, eller tillsam-
mans med fontäner, i dammar eller sjöar där 
djupet inte uppgår till 5 m.  en av huvudanledning-
arna till detta är att syresättare skapar mycket bra 
vertikal cirkulation som tillsätter syre till vattnet. 

Finns inte denna balans visar sig följande symp-
tom snabbt:
• Överdriven algblomning. 
• Aggressiv tillväxt hos vegetation. 
• Dålig lukt från vattnet. 
• Decimerad fi skpopulation. 

om vattnet används i ett bevattningssystem blir 
de negativa eff ekterna ännu mer påtagliga - både 
till funktion och utseende:
• Tilltäppta spridare, ventiler och pumpar. 
• Skadat gräs. 
• Sämre kapacitet för vattenupptagning. 
• Illaluktande dofter, fi skdöd, insektsökning. 
• Ingen estetiskt tilltalande anläggning. 

FÖRDELAR
det upplösta syret som blandas med det cirkule-
rande vatten gör att kvaliteten i dammen förbätt-
ras påtagligt. det skapas inga termiska skikt och ett 
antal praktiska, lönsamma och estetiska fördelar 
uppnås. Följande tre faktorer är extra viktiga:
• Syre - en damm behöver syre för att aktivera de 

aerobiska bakterier som sköter den organiska 
nedbrytningen av näringsämnen. detta reducerar 
avla gringar och slambildning på botten av dam-
men i stor utsträckning.  

• Näringsämnen - genom att tillsätta syre till vattnet 
och blanda de termiska skikten skapas en eko-
logisk balans hos näringsämnena. de föror sakar 
då ingen skada. 

SYRESÄTTARE OCH FONTÄNER FÖR DAMMAR

• Temperatur—när det varmare ytvattnet blandas 
med det kallare vattnet längre ner i dammen 
genom ständig cirkulation och syre tillsätts så 
bibehålls den ekologiska jämnvikten i vattnet.  

MODELLER
Instant fontäner
dessa fl ytande fontäner har begränsat vatten-
underhåll. 
de är estetiskt tilltalande och fi nns med 1/2Hk 
motor. modellerna levereras med tre utbytbara 
sprid ningsmönster. 

Syresättare med fontäner
Finns med 1, 2, 3 och 5 Hk och med nio olika 
spridningsmönster. 
de förbättrar vattenkvaliteten och är trevliga att 
titta på.

Syresättare med stora fontäner
Finns med 7,5 och 10 Hk och sex olika spridnings-
mönster.

Syresättare för högre krav
modellerna High volume för ytsyresättning eller 
undervattensmodellerna triton fi nns med 1, 2, 3 
och 5 Hk motor. 
Undervattensmodellerna kan användas på platser 
där man inte vill ha fontäner.

Air Flo system
dessa system består av en 3/4Hk kompressor och 
strålfördelare. 

Giantfontäner
Finns i 10, 15, 25 Hp och 5 olika utseenden

Stor syresättande fontän

instant fontän

Syresättande fontän

Industrial syresättareGiantfontäner
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FÖRSLAG TILL VATTENBESPARING

 •  rain bird akademin förmedlar 
nödvändig kunskap om hur man 
utformar, driver och underhåller mycket 
rationella och lönsamma 
bevattningssystem genom att använda 
optimala bevattningsprodukter och lära 
sig vilka faktorer som påverkar 
vattenförbrukningen på grönytor. 

 • rain birds serviceplan ser till att allt 
fungerar och gör att du kan lita på ditt 
automatiksystem och din pumpstation. 
ditt bevattningssystem arbetar effektivt 
och pålitligt, med optimal vattenför-
brukning.

 • rain birds service på områden som 
design, teknisk hjälp och utbildning 
baseras alltid på vattenbesparande 
principer, intellegent use of water 
konceptet.

SERVICE

Årtionden av global erfarenhet på området bevattning gör att Rain Bird är 
mycket kvalificerade för att hjälpa dig med din service

services@rainbird.fr
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SERVICE

  baskunskaper

  Uppfräschning av kunskaper

  omfattande utbildning

INNEHÅLL OCH FÖRDELAR
•   Via Rain Bird’s seminarier får du på ett enkelt   

sätt del av vår mångåriga kunskap inom 
bevattning och vår väldokumenterade 
utbildningserfarenhet.

•  Målsättningen är att är att med hjälp av  
omfattande utbildningsmaterial skaff a sig  
nödvändiga fackkunskaper för planering,   
installering och underhåll av  
bevattningssystem.

•  Utbildningarna kombinerar inhämtandet av  
teoretiska kunskaper med praktiska övningar.

•  Rain Bird erbjuder varje år utbildningar som 
innehåller:

 - Förberedning och logistik
 - organisation
 - Lunch och raster
 - pedagogiskt utbildningsmaterial
 
•  Utbildningsdag på plats hos kund, anpassad   
 efter kundens behov.  

RAIN BIRDS UTBILDNINGSPROGRAM
varje år erbjuder och organiserar rain bird seminarier och träning i användning av speciella produkter:

PROGRAM BESKRIVNING
• Allmän bevattningskurs – Nivå 1 
 (1 dag)
 genomgång av de grundkunskaper och   
 tekniker  som du bör ha vid handhavandet av   
 en bevattningsanläggning. (Kurs ref. : A1)

• Bevattningstillbehör och    
 inställningar (1 dag)
 en teoretisk och en praktisk tillämpning av   
 rain birds bevattningsutrustning. 
 (Kurs ref. : A2)

• Hur bevattningen programmeras -   
 230 V och 9 V (1 dag)
 allt som du behöver veta om rain birds   
 automatikskåp. (Kurs ref. : A3)

• Allmän bevattningskurs – Nivå 2 
 (1 dag)
  Lär dig att anpassa din bevattningsanläggning  
 efter dina behov för att få den mest eff ektiva   
 och kostnadsbesparande bevattningen
 (Kurs ref. : B1)

• Installation av spridare och   
 droppbevattningssystem (1 dag)
  en liten grupp som arbetar med praktiska   
 övningar. (Kurs ref. : B2)

• Bevattningssystem med decodrar   
 (1 dag)
  du lär dig att använda dekoder system.
 (Kurs ref. : B3)

• Hur når du den mest optimala   
 vattenförbrukningen (1 dag)
 kunskap om och lära sig att påverka de   
 faktorer som påverkar vattenförbrukningen för  
 att få den mest eff ektiva bevattningen.
 (Kurs ref. : C)

138



www.rainbird.eu

RAIN BIRDS UTBILDNINGSPROGRAM
varje år erbjuder och organiserar rain bird seminarier och träning i användning av speciella produkter:

• Bevattningssystemets utformning med:
- placering av spridare och droppbevattning,
- vattenledningars och avstängningsventilers 

placering och storlek,
- styrenhet, de elektriska ventilerna, 24v 

kabeldragningen,
- vattenförsörjningspunkten eller 

pumpstationen med nödvändigt flöde och 
tryckventiler,

- spridarfördelningen och installering av 
solenoidventiler.

• Detaljerad konstruktionskalkyl med alla   
 produkter som behövs till projektet:

- antal och typ av spridare, och dyser, med 
indelning enligt munstyckestyp,

- den linjära längden på varje rördiameter, på 
droppbevattning och 24v- eller signalkabel, 

- antal och typ av elektriska ventiler och 
ventilboxar,

- separata mängder av alla huvudtillbehör: 
avstängningsventiler, avluftningsventiler, 
avtappningsventiler,

- typ av styrenhet  och tillbehör som ska 
tillhandahållas.

• Hydraulberäkningar som omfattar:
- beräkning av omfattning på vattenförsörjning, 

genomflöde och bevattningsperioder,
- beräkning av den totala hydrauliken och det 

dynamiska trycket,
- beräkning, för varje ventil, av antalet spridare 

och munstycken för genomflödet, för de 
elektriska ventilerna, för röret och den 
manuella ventilen.

UTFORMNING AV BEVATTNINGSSYSTEM
  omfattande erfarenhet: privat och offentlig användning, byggnads- och hotellkomplex, sportplatser och jordbruk. 

  kunskap på området pumpstationer och centrala styrsystem,

  den bästa tekniska lösningen för projektet tack vare rain birds stora urval, Utformningsriktlinjer som bygger på principer för att spara vatten: rain bird:s 
koncept intelligent användning av vatten

INNEHÅLL OCH FÖRDELAR

• Tillval 1 anläggningsbeskrivning:
det här dokumentet beskriver den utrustning 
som behövs och ger detaljerad information om 
tekniska krav på installation och utplacering:
rör och kabeldragning, kopplingar och diken,
spridare, placering av elektriska ventiler och 
avstängningsventiler samt anslutning,
förläggning och anslutning av tillbehör,
tekniska data beträffande pumpstationen,
utplacering och anslutning av styrenheter och 
styrenhetsstillbehör,  konstruktionskalkylen.

• Tillval 2 driftsguide:
den här guiden förklarar, med vardagliga ord, 
grundläggande fakta samt antaganden och 
metoder som använts vid utformningen av 
projektet.
Här finns även den information som behövs 
för att använda anläggningen och optimera 
vattenhanteringen, så som: instruktioner 
- Sprängskisser – Tips- Instruktioner för 
vinterförberedelser – Instruktioner för uppstart

• Tillval 3 konstruktionsritning:
sammanställning av en uppdaterad 
pappersritning som innehåller all nödvändig 
information.

SERVICE
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RAIN BIRD STANDARDUTBYTESPROGRAM FÖR KRETSKORT 

rain birds program för standardutbyte
av kretskort är en lönsam, snabb
och pålitlig möjlighet att byta ut ett
interface eller ett kretskort i ett system
som inte längre finns.
rain bird byter ditt defekta kretskort
mot ett reparerat och testat kort och
detta på kortast möjliga tid.

INNEHÅLL OCH FÖRDELAR
• Utförande
- så snart vi tagit emot det defekta kretskortet och 

uppdraget inom ramen för ”standard-utbytes-
programmet” kommer vi att:

-  byta ut det defekta kretskortet mot ett 
jämförbart kort. 

-  kontrollera att utbyteskortet fungerar.
-  Leverera utbytesvaran inom maximalt 48 tim-

mar.

• Användningsvillkor
- endast delarna från bep listan kan väljas inom 

ramen för standardutbytesprogrammet. 
- programmet gäller inte för delar med följande 

defekter:
 oxiderade kretskort / kretskort med sprickor / 

brända kretskort / defekta minnesspår / 
förlorade elektronikkomponenter.

• Garanti
- på våra standardutbytesdelar lämnar vi sex 

må na ders garanti från och med leveransdatum, 
baserat på rain birds allmänna garantivillkor. 

- garantiperioden kan läsas på en etikett som 
sitter på komponenten. garantin gäller inte om 
etiketten tas bort eller görs oläslig.

• Allmänna villkor
- i de angivna priserna ingår utbytesdelen, förpack-

ningsmaterialet och returportot.
- kablar, hus och kontakter omfattas inte av stan-

dardutbytesprogrammet och bör, om möjligt, inte 
skickas tillbaka till oss.

- priser kan komma att ändras utan föregående 
meddelande.

- kreditering skrivs inte och hårdvaran tas inte 
tillbaka om utbytesdel inte används. 

- vi kommer att göra allt vi kan för att ha de delar 
som ingår i standardutbytesprogrammet på 
lager men detta är ingen garanti för att dessa 
delar alltid fi nns tillgängliga.

- reservdel som levererats inom ramen för stan-
dardutbytesprogrammet kan vara ny eller 
re parerad.

SERVICE
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SERVICE

EL SERVICE
rain bird specialdesignar service kit för att möta behoven för prismedvetna bevattningsproffs.
våra service kit sparar pengar och erbjuder lösningar för uppgradering av gammal utrustning eller vid installation av nya system.

KONFIGURATIONSEXEMPEL
• Skåp till Decoder system  

 skåp testat fullt ut och färdigt att installera 
och koppla: 

- skåp i tunnplåt sarel-ip66 - dimension H 
1000 x L 800 x d 300 mm, 

- Låsbar huvudbrytare
 Transformator 230 / 24V – 100 VA + säkringar 

modell HpC 
- Säkringsskyddad MDI (24v)
- Jordfelsbrytare för skydd av socklar 2x16a 

30ma
- 2 st extra socklar för tillval. 
- 1 st eluttag på utsidan ip 55. 
- 1 st interfacedecoder mdi 230 v, 
- 1 st Freedom 
- 1 st modem för väderstation
- 1 st överspänningsskydd 230v
- 2 st överspänningsskydd för pumpstations 

modem
- 1 st EDGEPORT.(comportsfördelning) 
- el-schema och materialförteckning ingår,
  kopplingsdiagram.

PN : 002226Cx / 003226Bx

CENTRALA STYRSYSTEM 
PC-SKÅP
• Skyddsskåp för datorer som används 
för bevattningssystem:

- effektivt skydd mot omgivningsförhållanden 
(damm, smutsfläckar, fuktighet, värme, kyla, 
o.s.v.) och mot otillåtet åtkomst till datorer 
som levereras med rain birds centralstyrda 
system. 

- skåpets ovandel är utrustad med en låsbar 
dörr som har ett 3 mm-tjockt akrylfönster för 
att kunna se skärmen, en låda och en mus.

- skåpets nederdel är utrustad med  2 låsbara 
dörrar för CpU, skrivare och tillbehör. en fläkt 
för ventilation. plåtkapslad.

- 780 x 620 x 1700 (mm)  
- Max last  (50 kg)

PN : 002226C / 003226C
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RESERVDELAR

rain birds lager innehåller reservdelar och utbytesdelar som är nödvändiga för 
att ditt bevattningssystem ska fungera.
 
Längre ner på sidan hittar du ofta använda referenser.    
se reservdelsavsnittet på rain birds hemsida för att kontrollera den valda 
referensen: www.rainbird.eu

Artikelkod Beteckning

71P50642 TRANSFORMATOR  ITC/IMAGE/IRRI/IRC

71P01037 TRANSFORMATOR  HP/CC/SI-RR

71P50268 TRANSFORMATOR  DIALOG

71P51469 TRANSFORMATOR ISM

634152 TRANSFORMATOR EC

633987 TRANSFORMATOR E-KLASS

635659S TRANSFORMATOR ESP-MODULÄR

71P10037 SÄKRING IMAGE 0.5A

20858801 MAGNETSPOLE DV/DVF/JTV

20953202 MAGNETSPOLE PGA/PEB/EFB

20692001 MAGNETSPOLE PE/EFA/DR/EAGLE

602118 GRÖN SPOLE PE/EFA/DR/EAGLE

210331 EXTERN DRÄNERINGSSKRUV DV/DVF/JTV

204152 EXTERN DRÄNERINGSSKRUV  150/200 PE/PEB

21074603 MEMBRAN SATS 075/100-DV/DVF

209792 MEMBRAN SATS 100-PGA

209675 MEMBRAN SATS 150-PGA

209005 MEMBRAN SATS 200-PGA

208143 MEMBRAN SATS 100-PE/PEB

208605 MEMBRAN SATS 150/200-PE/PEB

SERVICE
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INFORMATION OM FAKTA

INFORMATION OM FAKTA
Uppgifterna i katalogen var korrekta vid tidpunkten för tryckningen och stämmer för varje produkt. besök rain birds hemsida www.rainbird.eu för att 
få veta de senaste nyheterna. 

Förkortningar
Följande förkortningar används i katalogen:

Pop-up spridare Spridare Slagarmspridare Styrsystem

F
Full Circle – hel radie
H
Half-Circle –halv cirkel
LA
Low Angle Nozzle – munstycke 
med låg stigningsradie på strålen
PRS
Pressure Regulating Stem – 
tryckregleringsenhet i 
stigningsenheten
Q
Quarter-Circle – fj ärdedels radie
SAM
seal-a-matictm Check valve - seal-
a-matictm  spärrventil på utfl öde 
SQ
square - kvadrat
SS
Stream Spray – speciella 
strömmande strålar
T
third-Circle- tredjedels radie
TQ
Three-Quarter Circle – tre 
fj ärdedelsradie
TT
Two-Third Circle – två tredjedels 
radie

FC
Full Circle – full cirkel
LA
Low Angle Nozzle – munstycke 
med låg stigningsradie på strålen
PC
part-Circle - full cirkel
SAM
internal stopamatic® 
eller seal-a-matictm Check valve 
– integrerad Stopamatic® eller 
seal-a-matictm spärrventil på 
utfl öde

ADJ
adjustable distance Control  
Diff user Pin – strålriktningsskruv 
för inställning av kastradie
LA
Low Angle Nozzle – munstycke 
med låg stigningsradie på strålen
PJ
precision Jet tube - 
precisionsstrålrör
TNT
bearing designation - 
lagerbeteckning

SAT
satellite Controller - 
satellitstyrdon
TW
two Wire Communication path 
- tvåledarkommunikation
Wm
Wall Mount Cabinet – kåpa för 
väggmontering

Ventiler

PRS
pressure regulating module - 
tryckregleringsenhet

Observera:
1: Bar angivelser för kastspridare baseras alltid på trycket i munstycket.
2: Bevattningsmängderna anges enbart som referensvärden.
3: Be en bevattningsspecialist om råd beträff ande avståndsrekommendationer.
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Rain Bird France SNC
900, rue Ampère, B.P. 72000
13792 Aix en Provence Cedex 3
FRANCE
Tel: (33) 4 42 24 44 61
Fax: (33) 4 42 24 24 72
rbf@rainbird.fr - www.rainbird.fr

Rain Bird Europe SNC
900, rue Ampère, B.P. 72000
13792 Aix en Provence Cedex 3
FRANCE
Tel: (33) 4 42 24 44 61
Fax: (33) 4 42 24 24 72
rbe@rainbird.fr - www.rainbird.eu

Rain Bird Turkey
İstiklal Mahallesi,
Alemdağ Caddesi, No.262
34760 Ümraniye İstanbul
TÜRKİYE
Tel: (90) 216 443 75 23
Fax: (90) 216 461 74 52
rbt@rainbird.eu - www.rainbird.com.tr

Rain Bird Sverige AB
Fleningevägen 315
254 77 Fleninge
SWEDEN
Tel: (46) 42 25 04 80
Fax : (46) 42 20 40 65
rbs@rainbird.eu - www.rainbird.se

Rain Bird Deutschland GmbH
Oberjesinger Str. 53
71083 Herrenberg-Kuppingen
DEUTSCHLAND
Tel: (49) 07032 99010
Fax: (49) 07032 9901 11
rbd@rainbird.fr – www.rainbird.de

Rain Bird Iberica S.A.
Polígono Ind. Pinares Llanos
C/ Carpinteros, 12, 2ºC
28670 Villaviciosa de Odón, Madrid
ESPAÑA
Tel: (34) 91 632 48 10
Fax: (34) 91 632 46 45
rbib@rainbird.eu - www.rainbird.es
portugal@rainbird.eu - www.rainbird.pt

® Registered Trademark of Rain Bird Corporation.
© 2013 Rain Bird Corporation.12/12.

På Rain Bird® ser vi det som vårt 
ansvar att utveckla produkter och 
teknik som använder vatten på ett 
e� ektivt sätt. Vårt ansvar omfattar 
även utbildning, träning och service 
för våra kunder i vårt område.

Behovet av att hushålla med vatten 
har aldrig varit större. Vi vill göra 
ännu mer och det kan vi med din 
hjälp. Besök gärna www.rainbird.se 
för mer information om ett smart sätt 
att använda vatten, The Intelligent 
Use of Water™ Rain Bird
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