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 FIRMA ORBIT ® 
 

Założona ponad pięćdziesiąt lat temu 
firma Orbit® jest liderem w produkcji 
produktów do nawadniania  
Dystrybuuje ponad 2000 produktów do 
właścicieli domów w 40 krajach na 6 
kontynentach.  
Każdego roku Orbit® opracowuje i 
tworzy ponad 200 nowych, 
innowacyjnych produktów. Kierując się 
badaniami rynku, wiedzą konsumencką 
i dziesięcioleciami doświadczeń, 
wprowadzają na rynek inteligentne i 
pionierskie produkty oraz zapewniają 
klientom elastyczność potrzebną do 
stworzenia ich idealnego domu. 

 



Inteligentne 
podlewanie 

Wyjątkowość systemu B-hyve: 

Technologia WeatherSense™ 
  

Technologia Smart WeatherSense ™ odbiera lokalne dane 
pogodowe i automatycznie dostosowuje sterownik, aby zapewnić 
idealny harmonogram nawadniania. Technologia WeatherSense ™ 
zapewnia nawadnianie na podstawie warunków , takich jak 
nachylenie terenu, typ gleby, słońce / cień, historyczne ET i aktualne  
źródła pogody. 
  

 Opóźnienie z powodu deszczu 
  

Opóźnienie deszczu to inteligentna funkcja aplikacji B-hyve®, która 
ostrzega urządzenie o lokalnych prognozach pogody. Jeśli 
zapowiada się deszcz, automatycznie opóźni zegar o 24 lub 48 
godzin. Ta funkcja oszczędza wodę i pieniądze. 
  

 Pełna kontrola 
  

Korzystając z aplikacji B-hyve®, możesz skonfigurować urządzenie 
tak, aby podlewało tak często jak chcesz. Skonfiguruj podstawowy 
harmonogram lub użyj funkcji WeatherSense ™, aby uzyskać 
doskonałe nawadnianie. Po podłączeniu do Wi-Fi możesz sterować 
systemem z dowolnego miejsca. 
  

 Poznaj Flow™ 
  

Wbudowany przepływomierz informuje, ile wody potrzeba do 
podlewania roślin, umycia samochodu lub napełnienia basenu. 
Znajomość przepływu pozwala również podlewać objętościowo, co 
pozwala oszczędzać wodę i pieniądze. 
  
 Ochrona po przez innowacje 
  

W 2019 roku B-hyve® pomogło zaoszczędzić ponad 1000000000 
litrów wody dzięki programowi Conservation Through Innovation® . 



PEŁNA KONTROLA 
Programowanie urządzenia za pomocą smartfona 

przy użyciu aplikacji B-hyve®  dla systemu 
Android/IOS, zapewnia pełną kontrolę tam gdzie jej 

potrzebujesz 



B-hyve XR™ SMART  

PROGRAMATOR 

DO ZRASZACZY 

Intuicyjne 
programowanie 
  
Ustaw 
nadchodzące 
harmonogramy na 
dni lub tygodnie, a 
także ustaw 
harmonogramy dla 
inteligentnych 
funkcji 

nawadniania. 

Ten kontroler z obsługą Wi-Fi, Bluetooth® i 900 MHz umożliwia 
programowanie i sterowanie nawadnianiem za pomocą inteligentnego 
urządzenia z dowolnego miejsca za pośrednictwem aplikacji B-hyve®. 
Technologia WeatherSense ™ zapewnia inteligentne nawadnianie na 
podstawie lokalnych warunków pogodowych i lokalnych. Elegancka 
konstrukcja obejmuje 3 ekrany LED, które na pierwszy rzut oka 
przedstawiają kluczowe funkcje, takie jak: temperatura, czas i 
harmonogram następnego podlewania.Do montażu wewnętrznego 
oraz zewnętrznego  

Dostosowuje się do 
pogody 
  
Wyłącza podlewanie gdy 
pada deszcz, wydłuża 
czas podlewania w upale 

dni a  w zimne skraca. 

Lepsze 
 Wi-Fi 
  
Silniejsze połączenie Wi-Fi 
uzyskuje się dzięki 
podwójnej mocy radia, co 
pozwala na lepsza kontrolę 
na większych 
odległościach, bez 
problemów z zakłóceniami 
sygnału Wi-Fi. 

Specyfikacja bluetooth / Wi-Fi: Bluetooth 5.0 / 2.4 oraz 5.0 Ghz Wi-Fi 

Zasięg bluetooth / Wi-Fi: do 70 m Bluetooth®,  76 m Wi-Fi 

Zakres 900 Mhz  304 m 

Sekcje: 8 albo 16  

Wejście na czujnik deszczu: TAK 

 Zasiilanie: 220-240 V 50/60hz Input, 24V AC Output 1.5m 

 System Smart Home: Amazon Alexa + Google Assistant (Po angielsku) 



B-hyve™ WEW/ZEW  
PROGRAMATOR  
DO ZRASZACZY 

B-hyve® Inteligentny sterownik nawadniania do 
podziemnych instalacji nawadniania z wszystkimi 
funkcjami standardowego systemu oraz możliwością 
sterowania nim z dowolnego miejsca za pomocą 
inteligentnego urządzenia. Zawiera wodoodporną 
obudowę do montażu na zewnątrz. 

Intuicyjne 
programowanie 

 
Ustaw nadchodzące 
harmonogramy na 
dni lub tygodnie, a 
także ustaw 
harmonogramy dla 
inteligentnych 
funkcji 
nawadniania. 

Dostosowuje się 
do pogody 

  
Wyłącza zegar w 
czasie deszczu, 
wydłuża czas 
podlewania w upale 
i skraca go w 
zimnie.. 

  

Wodoodporny 
projekt 
 
Zaprojektowany z 
wytrzymałym 
wodoodporna obudowa dla 
bezpieczeństwa 
montaż na zewnątrz w 
całości 
rodzaje pogody. 

6 & 12 Sekcji 

Specyfikacja bluetooth / Wi-Fi: Bluetooth 4.0 / 2.4  Ghz Wi-Fi 

Zasięg bluetooth / Wi-Fi: do 45m Bluetooth®,  70 m Wi-Fi 

Zasilanie: 220-240 V 50/60hz Input, 24V AC Output 1.5 m 

 Sekcje: 6 albo 12 

 Wejście na czujnik deszczu: TAK 

 System Smart Home: Amazon Alexa + Google Assistant (Po angielsku) 



B-HYVE™ WEWNETRZNY  
PROGRAMATOR  
DO ZRASZACZY  

4 & 8 Sekcji 

  
B-hyve® Inteligentny wewnętrzny sterownik nawadniania  do 
podziemnych systemów nawadniania ,  został zaprojektowany do 
montażu w domu i sterowania systemem za pomocą inteligentnego 
urządzenia. Wyłącza się podczas deszczu, zwiększa ilość wody, gdy jest 
gorąco, i zmniejsza wodę w chłodniejsze dni. 

Intuicyjne 
programowanie 
  
Ustaw nadchodzące 
harmonogramy na dni 
lub tygodnie, a także 
ustaw harmonogramy 
dla inteligentnych 
funkcji nawadniania. 

Dostosowuje się do 
pogody 
  
Wyłącza zegar w czasie 
deszczu, wydłuża czas 
podlewania w upale i 
skraca go w zimnie. 

Kontrola 
Podlewanie 
  
Z aplikacji na smarta 
urządzenie, możesz 
ustawiać, zmieniać i 
dostosuj harmonogramy, 
ustaw podlewanie 
czasy trwania i otrzymuj 
pogodę 
Informacja.. 

Specyfikacja bluetooth / Wi-Fi: Bluetooth 4.0 / 2.4  Ghz Wi-Fi 

Zasięg bluetooth / Wi-Fi: do 45m Bluetooth®,  70 m Wi-Fi 
Zasilanie: 220V AC 60Hz 23W in 24V 750 mA out 

 Sekcje: 4 albo 6 

 Wejście na czujnik deszczu: TAK 

 System Smart Home: 
Amazon Alexa + Google Assistant (Po 
angielsku) 

 Uwagi:  Tylko do użytku w pomieszczeniach 



• Dostępne w 4, 6, 9 lub 12 stacjac  
• Czas podlewania 1-240 minut  
• Obudowa zamykająca z certyfikatem UL do 

zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych  
• Dedykowany zawór główny / terminal startowy 

pompy  
• Opóźnienie deszczu od 24 godzin do 32 dni  
• Port czujnika deszczu / mrozu, 
• 3 programy z 4 programami startowymi na 

program 
• Funkcja budżetowania wody - ustaw czas trwania 

nawadniania od 10 do 200% zaprogramowanego 
czasu 

Sterownik zewnętrzny  
Easy-Set Logic™ 
4 , 6, 9 & 12 Sekcji 

Specyfikacja 
 Czas podlewania: 1-240 Minut 

 Programowanie: 3 Programy, 1-12 startów na dzień 

 Opóźnienie nawadniania: 24, 48, and 72 hours 

 Stations: 4 lub  6 

 Wejście na czujnik deszczu: TAK 

 Certyfikaty: UL, CE 

 Do użytku zewnt. oraz w pomieszczeniach 

Sterownik wewnętrzny   
 Pocket Star Ultra™ 
 4 & 6 Sekcji 
• Sterownik  wewnętrzny  Pocket zawiera duży, czytelny wyświetlacz LCD  
• Łatwe programowanie z elastycznymi ustawieniami czasu. 
• Dla najlepszego programowania, używaj z aplikacją Orbit® B-hyve® Lite  
• Elastyczne ustawienia czasu - nawadnianie każdej stacji 1-120 minut  
• Do 8 czasów startu dziennie - idealne do nowych trawników i ograniczające 

spływanie  
• Opóźnienie podlewania  24, 48 i 72 godziny 
• Niezależne podwójne programy nawadniania - dzień (dni) tygodnia, okresy 

nawadniania oraz dni nieparzyste / parzyste 
• Złącze zasilania do transformatora eliminuje kłopoty z gołymi przewodami 
• Włączone połączenie przekaźnika uruchamiania pompy [przekaźnik 

uruchamiania pompy sprzedawany oddzielnie] 
• Włączone podłoże napowietrzne podłaczenie [podłaczanie podpory 

sprzedawany oddzielnie] 

Specyfikacja 
 Czas podlewania: 1-240 Minut 

 Programowanie: 2 Programy, 1-8 startów na dzień 

 Opóźnienie nawadniania: 24, 48, and 72 hours 

 Stations: 4 lub  6 

 Wejście na czujnik deszczu: TAK 

 Certyfikaty: UL, CE 

Tylko do użytku w pomieszczeniach 



B-hyve™ PROGRAMATOR 
NA KRAN z hubem Wi-Fi. 

B-hyve® Smart Hose Watering Timer z koncentratorem Wi-Fi 
pozwoli Ci zaoszczędzić wodę, pieniądze i czas. Podłącz za pomocą 
inteligentnego urządzenia, aby uzyskać maksymalną kontrolę 
podlewania trawnika lub ogrodu. Licznik czasu zbiera dane 
pogodowe online w celu optymalizacji zużycia wody. Potrzebujesz 
tylko jednego koncentratora Wi-Fi, ale dodaj tyle timerów, ile 
chcesz. 

Inteligentne 
Powiadomienia 
• zakończone podlewanie, 
• opóźnienie deszczu, 
• ujemne temperatury mogą 

spowodować uszkodzenia, 
• niski poziom baterii. 

Długi czas pracy 
• Ten inteligentny 

minutnik zwykle 
działa przez cały 
sezon, czyli jeden rok,  

• na zaledwie 2 
bateriach AA 

SPECYFIKACJA: STEROWNIKA SPECYFIKACJA HUB-a WIFI:  

Zasięg bluetooth: 45 m Wi-Fi parametry: Standard 2.4 Ghz 

Zakres roboczy 
ciśnienia: 

0.8-6.81 bar / 80-681 kPa Wi-Fi zasieg: 70 m 

Źródło prądu: 2 AA Alkaline Batteries 
Zakres temperatur 

pracy: 
0°- 60° C 

System Smart Home: 
Amazon Alexa + Google 
Assistant (Po angielsku) 

Temperatura 
przechowywania: 

-20°-60° C 

Klasa 
wodoodporności: 

IP34 Wejscie: 
100 - 240V - 

50/60Hz 0.2A 

Certifikaty: 
EPA, Watersense, CE, 

Smart Approved 
Wyjscie: 5V-1.0A 

 Uwagi: Tylko do użytku  wew.  



Sterownik Bateryjny  
Buddy™ 1 & 2 Sekcji   

Te sterowniki z jednym i dwoma portami zmienią 
Twój zawór węża w zaprogramowany system 
zraszaczy w ciągu kilku minut. Każdy z nich ma duży 
wyświetlacz cyfrowy, duże pokrętło i proste 
elementy sterujące, dzięki czemu programowanie 
jest szybkie i łatwe. 

• Ponadwymiarowe funkcje ułatwiające użytkowanie  

• Duży, czytelny wyświetlacz cyfrowy  

• Czas podlewania 1-240 minut 

• Opóźnienie deszczu od 1 do 7 dni 

• Łatwość konfiguracji 

• Konstrukcja przeciwdeszczowa 

SPECYFIKACJA: 

  Ciśnienie robocze: 68-698 kPa / ,68-6,98 bar   
  Przepływ: 3.79-22.71 LPM   
  Temperatura pracy: 0°-54° C   
  Gwintowanie: BSP   
  Czas podlewania: 1-240 Minut   

  Programowanie: 1-7 Dni 1, 3, 6, or 12 Godzin    

  Opóźnienie nawadniania: 1-7 Dni 
  
  

  Zasilanie: 2 AA Baterie alkaliczne    

  Chronić przed mrozem 
 Tylko do nawadniania zimną wodą 
na zewnątrz. 



Idealny do odległych lokalizacji, zasilany bateryjnie 
zegar do zraszaczy z zaworem liniowym jest idealny 
do zastosowań, w których nie ma dostępu do  
zasilania Zdejmowany, wodoodporny timer LCD z 
Easy-Set Logic™ programowanie, zapewnia szybki i 
łatwy montaż. 

Sterownik Mechaniczny 
1 - 4 Sekcji 

• Dwa programy automatyczne z 8 czasami startu 
• Ręczne nawadnianie z opcją opóźnienia opadów 
• Możliwość rozbudowy do 4 zaworów przy zakupie      

dodatkowych elektromagnesów i zaworów 
• Zawór w kształcie dzbanka ułatwia konserwację 

SPECYFIKACJA: 

Czas podlewania: 1-240 Minut   
Programowanie: 2 programy automatyczne, 8 czasów startu   

Zasilanie: 3 baterie alkaliczne AA (brak w zestawie)   
Opóźnienie podlewania    Kompatybilny z czujnikiem deszczu. 

Sterownik Mechaniczny 
1 Sekcja 
Najprostsza konfiguracja timera możliwa dla kurka 
węża! Ten mechaniczny zegar czasu nawadniania 
Orbit®  można zainstalować na każdym kranie. 
Podłączyć wąż i ustawić pokrętło na żądany czas 
pracy. To naprawdę takie proste. Nie wymaga bateri. 

• Czas podlewania 1-120 minut 
• Nie wymaga baterii 
• Wbudowany bypass ręcznego nawadniania 
• Czytelne numery na obudiwie 

SPECYFIKACJA: 

Ciśnienie robocze: 68 kPa-551,5 kPa /  68-5,51 bar    
Przepływ 3.79-22.71 LPM   

Temperatura pracy.: 0°-54° C   
Gwintowanie    BSP 

Czas podlewania    1-120 minut 



B-hyve™   
INTELIGENTNY CZUJNIK   
PRZECIW POWODZIOWY 

ŚWIĘTY SPOKÓJ 
Aplikacja wysyła ostrzeżenie w przypadku 
wykrycia wody, dzięki czemu wycieki są 
szybciej wykrywane. 

SYGNAŁ DŹWIĘKOWY LOKALIZATORA 
Po wykryciu wody rozlegnie się sygnał 
dźwiękowy, który pomoże w zlokalizowaniu 
czujnika. 

ŁĄCZNOŚĆ 
Czujnik można podłączyć do 
Wi-Fi za pomocą koncentratora 

Orbit® Gen 2. 

ZAPOBIEGANIE 
Wycieki i zamarznięte rury mogą 
spowodować poważne szkody materialne. 
Prawidłowo umieszczony czujnik powodzi 
zapewni wczesne ostrzeżenie, pomagając 
uniknąć kosztownych napraw i utraty 
mienia osobistego. 

SZYBKIE REAGOWANIE 
Czujnik zalania zapewnia spokój ducha i może być 
umieszczony w pobliżu kłopotliwych miejsc, takich 
jak pompa ściekowa, podgrzewacz wody, pralka oraz 
pod zlewem. Przy pierwszych oznakach wycieku     
B-hyve® Flood Sensor wysyła ostrzeżenie do 
inteligentnego urządzenia. 

KASTOMIZACJA 
Każdy czujnik można indywidualnie  nazwać i 
zarejestrować w aplikacji B-hyve®. W przypadku 
wykrycia wycieku aplikacja B-hyve® 
wyśle ostrzeżenie. Stan baterii jest wysyłany do 
urządzenia inteligentnego, dzięki czemu można je 
wymienić w razie potrzeby. 



 Czujnik deszczu / mrozu 
 Przewodowy 

Wbudowany na stałe czujnik deszczu zapobiega 
nawadnianiu instalacji tryskaczowej podczas zjawisk 
pogodowych, pomagając oszczędzać wodę. Łatwy w 
montazu prawie na każdej powierzchni. 

• Uniwersalny - współpracuje z nowymi i istniejącymi 
systemami tryskaczowymi  

• Regulowana czułość na deszcz - pięć ustawień od 3-19 mm 
• W zestawie 9 metrów przewodu połączeniowego 
• Trzy łatwe opcje montażu - gwintowana, ślizgowa i rynna 

deszczowa 
• Do użytku ze wszystkimi sterownikami 24 V. 

SPECYFIKACJA: 

Montaż: 3mm, 6mm, 12mm, 19mm 

Napiecie: 24V 

Długość kabla: 9 m 

Czujnik deszczu / mrozu, 
 Bezprzewodowy 

Bezprzewodowy czujnik deszczu i mrozu oferuje wartość dodaną 
nie tylko oszczędzania wody, ale także skrócenia czasu instalacji. 
Bezprzewodowy nadajnik instaluje się w ciągu kilku minut 
bezpośrednio w rynnie lub innej płaskiej powierzchni. Czujnik 
deszczu zapobiega nawadnianiu automatycznego systemu 
zraszaczy podczas burzy i jest sterowany zdalnie bez okablowania 
podłączonego do sterownika 

• Opóźnia nawadnianie podczas deszczu lub mrozu 
• Zdalna komunikacja eliminuje konieczność okablowania 

sterownika 
• Regulowana czułość na deszcz od 3175 do 25,4 mm 

opadów. 
• Cyfrowy czujnik zamarzania zapobiega nawadnianiu w 

warunkach zamarzania, zmniejszając ryzyko i uszkodzenia 
• Współpracuje z większością istniejących systemów 

tryskaczowych 
• Opcje montażu: gwintowana, ślizgowa i rynna deszczowa lub 

płaska powierzchnia 
• Ostrzeżenia LED o niskim poziomie naładowania baterii, 

aktywnym czujniku i obejściu czujnika 
• Do użytku na zewnątrz tylko z zimną wodą 

SPECYFIKACJA: 
    

Montaż: 3mm, 6mm, 12mm, 19mm 

Napięcie: 24V 

Długość przewodu w 
zestawie: 

9 m / 30 ft 



Autoryzowany dystrybutor  
 

www.irriga.pl 


