
�� Dogodny dostęp i sterowanie

Uzyskuj dostęp i  steruj systemem 
nawadniania Rain Bird przez smartfona lub 
tablet, i  otrzymuj w  czasie rzeczywistym 
ważne alarmy dotyczące systemu.

�� Automatyczny budżet wodny

Dane pogodowe z  Internetu codziennie 
automatycznie dostosowują czas działania 
systemu. Dzięki temu masz pewność, że 
Twój ogród jest dobrze nawodniony; przy 
tym oszczędność wody wynosi do 30%.

�� Ponad 80 lat doświadczenia 
w nawadnianiu

Firma Rain Bird od ponad 80  lat jest 
wiodącym producentem sprzętu do 
nawadniania.  Dzięki modułowi LNK WiFi 
tych osiem dekad doświadczenia jest 
teraz dostępnych w  dowolnym miejscu 
i w dowolnym czasie.

Moduł LNK WiFi

Zdalne sterowanie systemem nawadniania Rain Bird z każdego miejsca na świecie

Firma Rain Bird wprowadziła zdalny dostęp do systemów nawadniania ponad 30 lat 
temu, wraz z rozwojem systemu Maxi III. Technologia ta umożliwiła użytkownikom 
zdalne sterowanie systemami nawadniania; zapewniła też najnowocześniejsze 
narzędzia do zarządzania nawadnianiem. Od tego czasu technologia zdalnego 
dostępu była dostępna tylko na najbardziej ekskluzywnych polach golfowych na 
świecie. Do teraz.

Obecnie Rain Bird oferuje nowy moduł LNK WiFi do istniejących sterowników 
Rain Bird działających w  obiektach mieszkalnych lub niewielkich obiektach 
komercyjnych. To proste rozwiązanie umożliwia łatwy dostęp i  sterowanie 
systemem nawadniania Rain Bird z każdego miejsca na świecie, z wykorzystaniem 
smartfona lub tabletu.  Alarmy w czasie rzeczywistym i zaawansowane narzędzia 
do zdalnego zarządzania nawadnianiem są teraz dostępne dla użytkowników 
korzystających z modułu LNK WiFi firmy Rain Bird.



Montaż modułu

Wybór lokalizacji

Rozpoczęcie 
konfiguracji

Zawiadomienia

Dodaj grupę Zarządzaj grupą

Moduł LNK WiFi

Prosta konstrukcja umożliwiająca 
natychmiastowe korzystanie
�l Zaprojektowany do pracy ze sterowni-

kami, które już znasz i montujesz
�l Aby zaktualizować obecne sterowniki, 

wystarczy wprowadzić moduł LNK WiFi 
do gniazda dla akcesoriów i  otworzyć 
aplikację
�l Moduł obsługuje się jak zdalne urządze-

nie na miejscu; zapewnia on też pełen 
dostęp do systemu nawadniania spoza 
danej lokalizacji

Zaawansowana konstrukcja 
aplikacji
�l Prosta w  użyciu aplikacja zapewnia 

właścicielom domu dostęp, jakiego 
potrzebują
�l Profesjonalne funkcje ułatwiają wyko-

nawcom dogodne zarządzanie wielo-
ma lokalizacjami
�l Wbudowane zawiadomienia zapew-

niają dostęp do systemu w  celu roz-
wiązywania problemów, ułatwiają 
rozmowy z  pracownikami pomocy 
technicznej i  ostrzegają, gdy przewi-
duje się temperatury ujemne

Oszczędza wodę

�l Automatyczna regulacja pogodowa 
umożliwia zmiany codziennego czasu 
działania w  celu zaoszczędzenia do 30% 
wody więcej
�l Dogodne funkcje programowania zapro-

jektowano tak, by spełniały najbardziej 
rygorystyczne ograniczenia dotyczące 
wody
�l Natychmiastowy dostęp umożliwia zarzą-

dzanie systemem w czasie rzeczywistym

Proste zarządzanie wieloma 
lokalizacjami
�l Zaprojektowane dla wykonaw-

ców, którzy zarządzają wieloma 
sterownikami i lokalizacjami
�l Sterowniki można szybko po-

grupować według ich lokalizacji, 
osiedla, ulicy lub innej kategorii 
stosowanej przez firmę
�l Zwiększa wydajność techniczną 

i  upraszcza rozmowy z  pracow-
nikami pomocy technicznej lub 
przygotowania do zimy
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