
B-Rain поставя нови граници в програмирането на 
автоматизирани напоителни системи!

B-Rain е революционен програматор на батерия за 
напоителни системи, работещ с 9-волтов импулсен 
соленоид. Безплатното bluetooth приложение 
APP B-RAIN за Вашия мобилен телефон/таблет прави 
програматора изключително интуитивен и лесен за 
управление. 

ОПИСАНИЕ

С надеждна степен на защита от външни замърсители 
и влага IP68, B-Rain програматорите са предназначени 
за инсталиране в шахта. Наличните 4 варианта с по 1, 
2, 4 и 6 станции в комбинация с Wi-Fi управлението 
осигуряват удобно и безпрепятствено задаване на 
програми за напояване.

   да извършите цялостно програмиране на продължителността и стартирането на отделните зони във Вашата напоителна 
   система
   да пускате и спирате ръчно системата
   да проверявате състоянието на връзката и статуса на батерията на B-RAIN програматора
   да сложите защитна парола, за да свържете iOS устройствата с програматора
   да управлявате до 200 програматора B-RAIN, използвайки само един профил

Професионални напоителни системи

ТЕХНИЧЕСКИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

 
   Енергоспестяваща bluetooth връзка
   Защита IP68: 100% непромокаем и напълно потопяем
   Непромокаем самостоятелен корпус на батерията 
   Възможност за вътрешен и външен монтаж
   Програмна функция за пускане/спиране
   Енергонезависима памет, запазваща програмите в 
   случай на спиране на захранването
   1 – 2 – 4 - 6 станции
   Връзка за мастър клапан (с изключение на B-RAIN 1)
   Връзка за датчик за дъжд
   До 15м обхват на bluetooth
   Съвместим с 9V импулсен соленоид
   30м максимално разстояние между модула и соленоида
   1,5мм2 размер на кабела
   Размери: Широчина: 14см. Височина: 5,5см. 
   Дълбочина: 9 см.

ПРОГРАМАТОР МОДУЛ НА БАТЕРИЯ B-RAIN с bluetooth

B-RAIN 9V IP68

APP B-RAIN

BLUETOOTH ПРИЛОЖЕНИЕ B-RAIN ЗА IOS И ANDROID 

С приложението APP B-RAIN Вие можете:

С bluetooth връзката, единственото, което трябва да 
направите, за да координирате работата на клапаните 
и на всички други устройства, свързани със системата 
Ви, е да стоите на не повече от 15м от B-Rain 
програматора, монтиран директно в шахтата, 
благодарение на 100% непромокаемото му тяло. 

ОФИЦИАЛЕН ДИСТРИБУТОР НА                       ЗА БЪЛГАРИЯ


