
IC System™



“Estamos sempre a acrescentar aspersores, pelo que a 
capacidade de simplesmente ligar ao aspersor mais 
próximo permite-nos a máxima flexibilidade com a 
mínima perturbação do campo e dos jogadores.”

— Chris Dalhamer, Diretor de Manutenção do 
Campo de Golfe, CGCS

Pebble Beach Golf Links | Pebble Beach, CA 

“Poder verificar rapidamente o estado de cada 
estação oferece-nos uma total paz de espírito. 
O produto ICS é um sistema de controlo 
superior e o serviço Rain Bird é incomparável.”

— Gaurav Pundir, Supervisor
Tollygunge Club | Kolkata, India

“Os diagnósticos do IC System são excelentes. Podemos fazer um 
teste de imediato e verificar a tensão para saber se existem perdas 
no campo de golfe. Com esse feedback instantâneo, saberemos se 
existe um problema antes da própria relva.”

— Blair Kirby, Diretor de Manutenção de Campo
The Club at Admirals Cove | Jupiter, FL

“Estou muito satisfeito com a pouca manutenção 
que o nosso IC System™ da Rain Bird® requer.  
Com aspersores de válvula na cabeça ao longo do 
campo, podemos gerir a nossa rega com precisão.  
A Rain Bird provou ser um parceiro forte e honesto.”

— Stefan Ljungdahl, Gerente de Campo
Halmstad Golfklubb | Halmstad, Suécia

Campos de Golfe em todo  
o mundo confiam na Rain Bird

Quando a excelência é a expetativa, mais profissionais escolhem a Rain Bird sobre qualquer outra marca. 

Depois de muita pesquisa, escolhi o IC System da Rain Bird, porque considero-o 
o sistema tecnologicamente mais avançado e comprovado. E estamos todos 
extremamente satisfeitos com a nossa opção. Os componentes do sistema são poucos  
e simples, embora as suas capacidades sejam muito sofisticadas.

— Hal Akins, Antigo Diretor de Operações de Campo de Golfe

Bonita Bay Club | Bonita Springs, FL



As verdadeiras vantagens™ 

de um Sistema Rain Bird

Timeless Compatibility™

Facilita as atualizações de 
hardware ou software em 
qualquer altura.

Resposta em tempo real
Acesso ao vivo, interação 
constante com o campo.

Qualidade ímpar
Instale produtos rigorosamente 
testados que são feitos para durar.

Fácil de usar
Dispenda menos tempo  
a gerir a sua rega.

Módulo de Controlo 
Integrado
Elimina Satélites e Descodificadores — 
O design simplificado de componente 
único do IC System é tudo aquilo 
de que necessita. Controle o seu 
sistema a partir de qualquer lugar por 
computador, smartphone ou tablet.



Gestão Superior do Campo

45 SEGUNDOS PARA TESTAR MAIS 
DE 1000 ESTAÇÕES

RÁPIDO CONTROLO DE ACESSO  
E DIAGNÓSTICO

PRECISÃO NA REGA E POUPANÇA 
DE ÁGUA

Simplificado desde  
a Instalação à Expansão
Só o IC System™ da Rain Bird® lhe oferece funcionalidades 

avançadas num design simplificado facilmente expansível.

NÃO SATÉLITES OU 
DESCODIFICADORES

90% MENOS 
FIO

ATÉ

50% MENOS 
EMENDASATÉ

Instalação simplificada

VÁLVULA IC

CABO  
MAXI™

ASPERSOR IC



ADICIONAR COMPONENTES EM QUALQUER LUGAR 
ONDE EXISTA UM CABO MAXI

GERIR EQUIPAMENTO DE CAMPO 
COM O IC CONNECT

CONECTAR A MÚLTIPLOS SENSORES 
COM O IC CONNECT

Fácil expansão

Expanda o seu Controlo 
com IC CONNECT™

O IC CONNECT permite-lhe alimentar 

mais dados no seu sistema com  

o IC-IN e controlar remotamente  

o equipamento do campo com  

o IC-OUT.

IC-IN — Recolhe informações  

de múltiplos sensores de campo:

• Rain cans

• Sensores de caudal

• Sensores de nível de lago

IC-OUT — Centralize os controlos 

de ligar e desligar de produtos 

para além da rega nas instalações:

• Bombas de transferência

• Ventoinhas Greens

• Fontes e funcionalidades da água

• Iluminação

Ventoinha 
Greens

Computador de Controlo 
Central

Interface IC

Rain Can

IC-IN

IC-OUT



INOVADOR.
PODEROSO.
COMPLETO.
ÚNICO NO 
SEU GÉNERO.
Rain Bird® IC System™ — verdadeiro 
controlo integrado de duas vias. 

Campos de golfe de mais de 50 países de todo o mundo 
confiam no desempenho comprovado do IC System  
da Rain Bird para controlar todo o campo com precisão 
e tecnologias exclusivas de diagnóstico.



A Escolha Comprovada
Há mais de uma década que a tecnologia exclusiva 

do IC System™ da Rain Bird® tem vindo a revolucionar 

a gestão da rega de campos de golfe e continua  

a liderar neste ramo.

Rain Bird®

Válvula ICM PESB

Rain Bird® Aspersores IC 500/550,  
700/751, 900/950

Rain Bird® IC-OUT
Dispositivo de saída

 Rain Bird® IC-IN
Dispositivo de entrada



Veja por que é que o IC System™ merece a confiança de 

campos de golfe em mais de 50 países por todo o mundo 

em rainbird.com/ICAdvantage.
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Rain Bird Corporation
970 West Sierra Madre Avenue
Azusa, CA 91702
Telefone: (626) 812-3400 
Fax: (626) 812-3411

Serviços Técnicos da Rain Bird
(866) GSP-XPRT (477-9778)
(EUA e Canadá)

Rain Bird Corporation
6991 East Southpoint Road
Tucson, AZ 85756
Telefone: (520) 741-6100 
Fax: (520) 741-6522

Siga-nos @RainBirdGolf 

Rain Bird International, Inc.
1000 West Sierra Madre Avenue
Azusa, CA 91702
Telefone: (626) 963-9311 
Fax: (626) 852-7343

rainbird.com/golf
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Na Rain Bird, acreditamos que é da nossa responsabilidade desenvolver 

produtos e tecnologias que utilizem a água de forma eficiente.  

O nosso compromisso também se estende à educação, à formação  

e aos serviços para a nossa indústria e comunidades.

A necessidade de conservação da água nunca foi tão grande.  

Queremos fazer ainda mais e, com a sua ajuda, podemos.  

Visite rainbird.com para mais informações relativas  

ao Uso Inteligente da Água™.

O Uso Inteligente da Água.™

LIDERANÇA  •  FORMAÇÃO  •  PARCERIAS  •  PRODUTOS


