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     WiFi computer 

 

Met de PRO Ex 2.0 wifi geactiveerde beregeningscomputer kunt u waar ook 

ter wereld uw beregeningssysteem bedienen met uw smartphone, tablet of 

computer. 

 

De K-Rain PRO EX 2.0 is een gebruiksvriendelijke beregeningscomputer met 

het grootste display op de markt, hierdoor is programmeren eenvoudig.  

De beregeningscomputer is eenvoudig uit te breiden van 4 naar 16 stations. 

Outdoor computer 

     Bluetooth computer 

      

Met de BL-KR beregeningscomputer van K-Rain kunt u de 

beregeningskleppen eenvoudig op afstand besturen met een smartphone 

of tablet.  

Deze beregeningsbesturing werkt op batterijen en is ideaal indien er 

beperkte stroomvoorziening is. 

 

Met deze beregeningscomputer kunt u 6 sectoren automatisch beregenen 

met 3 programma’s en 8 starttijden per programma, dus maximaal 24 

starts per dag. 

De computer werkt op een 9 Volt alkaline batterij en is waterdicht en 

geschikt te installeren in een kleppendoos. 

     Klok computer 

 

De K-Rain PRO LC is een betrouwbare, compacte en conventionele 

beregeningscomputer. Dit type beregeningscomputer is beschikbaar in 4, 8 

of 12 stations en als binnen- of buitenmodel. 

Om te voorkomen dat er beregend wordt wanneer het geregend heeft kunt 

u een regensensor aansluiten. 

 

Deze computer heeft 3 onafhankelijke programma’s met 4 starttijden per 

programma, dus maximaal 12 starts per dag. U kunt de sproeitijd instellen 

van 1 minuut tot 6 uur.  

De ingangsspanning is 220 Volt en de uitgangsspanning is 24 Volt. 
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WiFi computer 

 

Met de PRO Ex 2.0 wifi geactiveerde beregeningscomputer kunt u waar ook 

ter wereld uw beregeningssysteem bedienen met uw smartphone, tablet of 

computer. 

 

De K-Rain PRO EX 2.0 is een gebruiksvriendelijke beregeningscomputer met 

het grootste display op de markt, hierdoor is programmeren eenvoudig.  

De beregeningscomputer is eenvoudig uit te breiden van 4 naar 16 stations. 

 

Bluetooth computer 

 

Met deze beregeningscomputer, type BL-24, kunt u tot 4 gebieden 

automatisch beregenen. De computer bedient u met uw smartphone of 

tablet d.m.v. een bluetooth verbinding tot op een afstand van 10 meter. 

 

Deze beregeningscomputer heeft 3 onafhankelijke programma’s met 8 

starttijden per programma, dus maximaal 24 starts per dag. De computer 

wordt aangesloten op 230 Volt wisselstroom, de uitgangsspanning is 24 

Volt. 

Klok computer 

 

Met de beregeningscomputer, type RPS 46, kunt u tot 4 gebieden 

automatisch, semi automatisch en handmatig beregenen. Om te 

voorkomen dat er beregend wordt wanneer het geregend heeft kunt u een 

regensensor aansluiten. 

Eigenschappen 

Deze beregeningscomputer heeft 4 onafhankelijke programma’s met 4 

starttijden per programma, dus maximaal 16 starts per dag. U kunt de 

sproeitijd instellen van 1 minuut tot 12 uur en 59 minuten. 

SummerRain Technische Groothandel Ermelo (hoofdkantoor) | Telgterweg 288 | 3853 NS Ermelo | T 0341 – 441 744 | E ermelo@summerrain.nl | www.summerrain.nl 

SummerRain Technische Groothandel Naarden | Kobaltstraat 7/C | 1411 AM Naarden | T 035 – 694 21 39 | E naarden@summerrain.nl | www.summerrain.nl 

 

Indoor computer 
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