
Sistema de controle integrado (IC System™)



INOVADOR.
AVANÇADO.
COMPLETO.
O ÚNICO DO 
GÊNERO.

Rain Bird® IC System™: o verdadeiro 
controle bidirecional integrado.
Sendo uma tecnologia revolucionária na irrigação 
de campos de golfe, o IC System é um divisor 
de águas. Obtenha diagnósticos instantâneos e 
controle de cada cabeça em qualquer lugar com um 
computador, smartphone ou tablet. Agora com o ICI+ 
e o IC CONNECT, o IC System oferece mais precisão e 
controle do que nunca.

Módulo de controle integrado
Elimine satélites, hubs e decodificadores

IC CONNECT™
Expanda o poder do seu sistema



* A placa de satélite IFX é padrão em todos os novos satélites Rain Bird PAR+ES e é compatível 
com todos os satélites MSC+, PAR+ e PAR+ES. Requer uma interface Rain Bird ICI+.

Interface de Controle Integrado Plus (ICI+)
Controle completo em uma interface

Tecnologia IFX
Basta adicionar o IC ao cabo MAXI™ 
existente*

EXPANDA SUAS 
POSSIBILIDADES. 

Satélite + IC System.
O ICI+ permite que você crie um plano de 
renovação flexível que funciona para o seu campo, 
ao mesmo tempo que minimiza a interrupção 
das partidas. Ao adicionar a placa IFX* aos seus 
controladores Rain Bird já existentes, você obtém 
uma maneira mais fácil de atualizar os campos de 
satélite para o IC System.

C O N N E C T E D



CABO  
 Maxi™

Rotor 
elétrico

ROTOR IC

Satélite

Gerenciamento superior do campo

45 SEGUNDOS PARA TESTAR MAIS  
DE 1.000 SETORES

RÁPIDO CONTROLE DE ACESSO  
E DIAGNÓSTICO

PRECISÃO NA IRRIGAÇÃO E 
ECONOMIA DE ÁGUA

SEM HUBS OU 
DECODIFICADORES

90% MENOS 
FIOSATÉ

50% MENOS 
EMENDASATÉ

Instalação simplificada



Computador de controle  
central

Interface ICI+

Sensor  
Rain Can

IC-IN

ADICIONE COMPONENTES EM QUALQUER 
LUGAR ONDE HAJA UM CABO MAXI

GERENCIE EQUIPAMENTOS DE CAMPO  
COM O IC CONNECT

CONECTE VÁRIOS SENSORES 
COM O IC CONNECT

Fácil expansão

Simplicidade 
desde a 
instalação até  
a expansão
Somente o Rain Bird® IC System™ 

traz recursos avançados em um 

design simplificado e de fácil 

expansão. Se você quiser instalar 

um novo sistema IC, realizar 

uma atualização por etapas ou 

expansão com a adição do IC,  

as tecnologias inovadoras da  

Rain Bird facilitam todas as etapas 

do processo.
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Campos de golfe do mundo 
inteiro confiam no Rain Bird® 
IC System™

Quando se trata de excelência, os profissionais preferem a 
Rain Bird do que qualquer outra marca. 

"Com o IC System, nós monitoramos todos os aspersores 
constantemente. Ter esse tipo de informação para o diagnóstico e 
saber que o sistema está operando com o desempenho máximo é 
crucial para o nosso sucesso."

— Chris Dalhamer, CGCS
Ex-diretor de manutenção de campos de golfe

Pebble Beach Golf Links | Pebble Beach, Califórnia

"A escolha do IC System foi uma decisão fácil. Agora podemos ser 
mais precisos, usar menos água e obter um resultado melhor para 
os nossos sócios. Também tivemos economia de custos."

— Asa Nordstrom, gerente geral e CEO
Ålands Golfklubb | Kastelholm, Ilhas Åland

"Os diagnósticos do IC System são excelentes. Podemos realizar 
testes instantâneos e verificar a tensão para garantir que não 
estamos perdendo nada no campo de golfe. Com esse feedback 
instantâneo, nós sabemos que existe um problema antes mesmo 
que a própria grama saiba."

— Blair Kirby, diretor de manutenção do campo
The Club at Admirals Cove | Jupiter, Flórida

A interface ICI+ foi um divisor 
de águas aqui no St. George's. 
Conseguimos incluir o IC System 
em todas as novas reformas, 
enquanto mantemos os sistemas 
existentes funcionando em outras 
partes do campo. Isso nos permitiu 
implementar o IC System antes 
do previsto.

—  Ian McQueen 

Gerente do campo de golfe e da propriedade

St. George’s Golf and Country Club 

Ontário, Canadá

Nós optamos pelo IC System 
porque queríamos estar 
preparados para o futuro. 
A Rain Bird mostrou que o 
sistema é capaz de se adaptar 
nos próximos anos, e para nós 
era importante ter um sistema 
que pudesse se atualizar sem 
problemas.

—  Thomas Ahlberg,  

gerente e CEO do clube 

Bokskogens Golfklubb

Bara, Suécia



O principal motivo que me 
fez escolher o IC System foi 
que eu não queria satélites 
no campo. Menos é mais 
aqui em Somerset Hills, 
onde tentamos manter tudo 
simples.

—  Ryan Tuxhorn, superintendente  

Somerset Hills Country Club 

Bernardsville, Nova Jersey

É simplesmente um 
grande avanço. E acho 
que não há limite para 
eles avançarem ainda 
mais. 

—  Blair Kirby, superintendente  

The Club at Admirals Cove 

Jupiter, Flórida 



O Rain Bird IC System é testado e aprovado e somente ele oferece gerenciamento 

superior do campo. Saiba como em rainbird.com/ICAdvantage.
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Timeless Compatibility™

Atualizações econômicas de hardware e software  
a qualquer momento.

Resposta em tempo real
Acesso em tempo real e interação constante com  
o campo.

Uma qualidade incomparável
Produtos rigorosamente testados que são feitos  
para durar.

Enorme facilidade de uso
Gaste menos tempo gerenciando a irrigação.

TRUE Benefits™: os verdadeiros benefícios 
dos sistemas Rain Bird

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

Siga-nos em @RainBirdGolf 

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

rainbird.com/golf


