
With Quick Pair technology and the Rain Bird® mobile 
app, you will have instant access to customize a 
watering schedule using up to 3 available programs. 
The mobile-!rst interface provides homeowners 
with the convenience they have come to expect 
while o"ering contractors the easiest and fastest 
programming experience available. 

The RC2 irrigation controller is the perfect solution 
for residential applications. Building upon Rain Bird’s 
legacy of The Intelligent Use of Water®, this controller 
o"ers simple water saving features that you will 
actually use.

Simple, Flexible, Reliable

Plug and Play

Simply plug in the controller, 
download the Rain Bird mobile 
app to connect and program 
the RC2 controller.  With Quick 
Pair technology setting up a 
controller is easier and faster 
than ever before!

80 Years of Experience

Rain Bird’s stellar reputation of 
providing high quality irrigation 
products for over 80 years delivers 
again with the RC2, carrying a 3 year 
trade warranty.

Simple to Program

With the Rain Bird mobile app 
you have intuitive access to all 
controller features allowing you 
to spend less time programming.  
For even more time savings try the 
new schedule template feature!

YEARS
80
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Jednoduchost 
Flexibilita, 
Spolehlivost

Díky funkci rychlého párování a aplikaci Rain Bird pro 
mobilní zařízení budete mít stálý přístup do vaší ovládací 
jednotky závlah, s možností vložení až 3 nezávislých 
závlahových programů.
Ovládání primárně přes mobilní aplikaci poskytne 
uživatelům očekávaný komfort a instalačním fimám 
nejrychlejší a nejjednodušší přístup k programování a 
kontrole systému. 

Ovládací jednotka RC2 je výbornou volbou pro 
ovládání závlahových systémů u rodinných domů. 
V souladu s filozofií firmy Rain Bird - The Intelligent 
Use of Water® (Inteligentmího využívání vody) vám 
jednotka nabízí jednoduché šetřící 
funkce, které bude skutečně používat.

Plug and Play

Jednoduše ovládací jednotku 
zapojte, stáhněte si aplikaci Rain 
Bird do Vašeho mobilního zařízení a 
můžete ji po připojení ovládat a 
programovat.
Díky technologii rychlého párování 
je zprovoznění jednotky jednodušší 
a rychlejší než kdykoliv dříve!

80 let zkušeností

Firma Rain Bird, se svojí výjimečnou 
reputací výrobce dodávajícího 
závlahové produkty vysoké kvality již 
více než 80 let, uvádí jednotku RC2 
na trh opět se zárukou 3 roky. 

Jednoduché programování

S aplikací Rain Bird pro mobilní 
zařízení máte možnost intuitivního 
rychlého přístupu ke všem funkcím 
jednotky. Pro ještě větší úsporu 
času můžete zkusit novou funkci 
přednastavených šablon programů.
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RC2 Residential Connected Controller

Quick to Install
 u Suitable for sites with up to 8 stations.

 u One model for indoor or outdoor installation.

 u Factory installed outdoor rated power cord for 
your convenience.

Simple to Program
 u Quick Pair technology for fast and seamless 

mobile connection.

 u Rain Bird mobile app provides easy access to all 
program features.

 u 3 available programs with up to 4 start times 
for each program.

 u Schedule templates allow contractors to save 
commonly used programs to import to a controller 
quickly and easily.

Advanced Features
 u Delay Watering up to 14 days and automatically 

resume watering after the set delay has elapsed.

 u Cycle and Soak by station give the contractor and 
homeowner an easy way to prevent wasted water 
due to run-o".

 u Seasonal Adjust by program allows you to easily 
reduce or increase watering by program.

 u Forecasted weather delays to prevent irrigation with 
rain, wind or freezing temperatures in the forecast.

WiFi Included
 u Simple to use mobile app interface built for 

contractors and homeowners give you access from 
anywhere in the world.

 u Wireless Access Point will allow connection to the 
controller with the push of a button for easy on-site 
contractor access.

Ovládací jednotka řady RC2      

Rychlá instalace

Jednotka vhodná pro systémy do až 8 sekcí

Jeden model pro interiér i exteriér

Jednoduchost programování

Quick Pair technologie pro rychlé a bezproblémové 
spojení jednotky s mobilním zařízením.

Rain Bird aplikace umožňuje jednoduchý přístup ke 
všem programovacím funkcím a k ovládání jednotky.

3 nezávislé programy s až 4-mi startovacími časy na 
program.

Šablony programů umožňující rychlé a jednoduché 
uložení a načtení nejčastěji používaných programů.

Pokročilé funkce

Funkce odloženého zavlažování až o 14 dní s 
automatickým spuštěním programů po uplynutí 
zvolené doby.

Funkce Cycle and Soak (závlaha a vsak), volitelná u 
každé sekce, může zabránit úniku vody povrchovým 
odtokem.

Sezónní úprava doby závlahy umožňuje jednoduchou 
úpravu dob závlahy u každého programu. 

Možnost odložení závlahy v závislosti na předpovědi 
počasí.

Vestavěná WiFi

Mobilní aplikace vyvinutá pro jednoduchý přístup do 
jednotky odkudkoliv ze světa jak pro uživatele, tak pro 
instalační firmy.

Tlačítko pro přímý bezdrátový přístup k ovládání 
jednotky přímo na zahradě.


