
Ibo Rain System to nie tylko ekologia ale również wygoda i komfort 
użytkowania. Urządzenie działa w 100% autmatycznie. Elektorozawory 
przestawiają się po otrzymaniu sygnału z sterownika, który jest połączony 
z zestawem pływaków znajdujących się w zbiornikach lub studni 
(sondy). Rozruch pompy następuje po odkręceniu zaworu czerpalnego 
czyli spadku ciśnienia w instalacji i zatrzymuje się w momencie jego 
zamknięcia. Obroty pompy również w sposób automatyczny dostosowują 
się do aktualnego zapotrzebowania na wodę. W momencie odkręcenia 
tylko jednego kranu będą one wielokrotnie mniejsze niż w trakcie 
podlewania całego ogrodu. Po przełączeniu na pobór wody z sieci pobór 
prądu będzie minimalny ponieważ zestaw jedynie podbije ciśnienie 
aktualnie panujące w sieci wodociągowej.

Każdy elektrozawór przed podłączeniem do sieci wodociągowej oraz studni z wodą pitną jest zakończony zaworem antyskażenowym 
spełniającym europejskie normy oraz atest higieniczny.

IBO RAIN SYSTEM 
zestaw pompowy do wody deszczowej

IBO RAIN SYSTEM to automatyczny, energooszczędny zestaw pompowy przeznaczony do ekonomicznego użytkowania wody deszczowej, 
wody z własnego ujęcia ( studni ) oraz sieci wodociągowej za pomocą tylko jednej pompy. Jest to idealne rozwiązanie dla domów jedno 
oraz wielorodzinnych, rolnictwa czy budyków usługowych z podlewaniem trawników. Urządzenie jest dostępne w trzech podstawowych 
konfiguracjach dostosowanych pod indywidualne potrzeby klienta. Ibo Rain System w zależności od wersji może pobierać wodę z 2 do nawet 
4 różnych zbiorników lub studni i pracuje w 100% automatycznie. Dodatkowo w wersji PREMIUM zestaw posiada możliwość współpracy z pompą 
głębinową na wypadek opadania lustra wody w studni kręgowej lub wierconej na głębokość poniżej 8 metrów. Taka pompa wchodzi w skład 
całego zestawu a jej parametry są dobrane pod potrzeby klienta.

Ideą powstania naszej centrali deszczowej są postępujące zmiany klimatyczne oraz problemy z dostępem do wody pitnej które możemy 
zaobserwować w trakcie porannych i wieczornych szczytów poboru wody w miastach i osiedlach domów jednorodzinnych. Charakteryzują się 
one spadkiem ciśnienia i zmniejszonych wydatkiem z siebi wodociągowej. Niektóre gminy już dziś wprowadzają zakaz pobierania wody z sieci 
wodociągowej na cele podlewania działek i ogrodów zmuszając właścicieli działek do wykonywania własnych odwiertów.

Dzięki zastosowaniu naszego urządzenia pobór wody z sieci wodociągowej na cele nawadniania, spłuczek toaletowych czy pralni następuje 
jedynie w sytuacji kiedy w pozostałych zbiornikach lub studni aktualne brakuje wody. Koszt instalacji zbiornika z wodą deszczową jest 
wielokrotnie mniejszy niż wykonanie nowej studni tylko na potrzeby nawadniania ogrodu. Oprócz tego dzięki państwowym dotacją 
na odzyskiwanie wody deszczowej klient może liczyć na zwrot kosztów takiej inwestycji.

Dodatkowym atutem na korzyść środowiska naturalnego jest zastosowanie przetwornicy 
częstotliwości jako sterownika pompy. Dzięki zastosowaniu przetwornicy urządzenie pobiera 
do 60% mniej prądu niż klasyczny zestaw hydroforowy, gwarantuje stałe ciśnienie na 
wszystkich zaworach czerpalnych, eliminuje uderzenia hydrauliczne oraz zabezpiecza cały 
zestaw przed suchobiegem.

fot. IBO RAIN SYSTEM  
elektrozawory

fot. IBO RAIN SYSTEM  PREMIUMfot. IBO RAIN SYSTEM sterownik
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W skład centrali deszczowej IBO RAIN SYSTEM wchodzą:

•  pompa S-MCI

•  przetwornica częstotliwości IVR 10 lub sterownik IBOPRESS  

   dla wersji Eko

•  płyta montażowa

•  od dwóch do czterech elektrozaworów w zależności od modelu

•  zawory antyskażeniowe

•  osprzęt do falownika: zawór zwrotny, sensor ciśnienia, manometr,    

    zbiornik wyrównawczy 8l

•  komputer sterujący Siemens do obsługi pływaków i elektrozaworów

•  pływaki 10 metrów lub sondy dla wersji Premium

•  pompa głębinowa OLA60/60, 3,5IPRO3-13 lub 3,5IPRO3-16 dla 

   wersji Premium

Zestawy IBO RAIN SYSTEM są dostępne w kilku konfiguracjach 
dostosowanych do potrzeb instalacji klienta oraz w dwóch wersjach 
sterowania: przetwornicą częstotliwości IVR10 lub automatem 
hydroforowym IBOPRESS. Wersje bez falownika są opisane jako Eko.

Na sąsiedniej stronie lista podstawowych konfiguracji zestawów IRS.

IBO rain system

zbiornik z wodą 
deszczową

drugi zbiornik 
z wodą deszczową

lub studnia kręgowa

studnia z pompą 
głębinową

podłączenie do sieci 
wodociągowej

nawadnianie
ogrodu

toalety

pralnia

fot. IBO RAIN SYSTEM  
EKO STANDARD

fot. IBO RAIN SYSTEM  
STANDARD
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IRS STANDARD PLUS / IRS EKO STANDARD PLUS
  
Rozbudowana wersja podstawowego modelu wzbogacona 
o dodatkowy elektorozawór do czerpania wody z drugiego 
zbiornika lub studni kręgowej o lustrze wody znajdującym się 
nie głębiej niż 7 metrów. Ten model posiada dwa 10 metrowe 
pływaki.

IRS PREMUM / IRS EKO PREMIUM 

Wersja z trzema elektrozaworami przeznaczona do czerpania 
wody z zbiornika z wodą deszczową, studnią kręgową lub 
wierconą z lustrem wody poniżej 7 metra oraz wsparcia z sieci 
wodociągowej. Ta konfiguracja posiada w komplecie pompę 
głębinową: OLA70/100 , 3,5IPRO3-13 lub 3,5IPRO3-16. Ten 
model oprócz 10 metrowcyh pływaków jest wyposażony 
w sondy przeznaczone do instalacji w wąskiej studni 
głębinowej współpracyjące z pompą głębinową.

Dodatkowo istnieje możliwość skonfigurowania specjalnego zestawu pod indywidualne potrzeby klienta z czterema elektrozaworami 
przeznaczonego do czerpania wody z trzech różnych źródeł + wsparcie z sieci wodociągowej

IRS STANDARD / IRS EKO STANDARD  

Podstawowa wersja urządzenia z sterowaniem przetwornicą 
częstotliwości lub automatem, dwoma elektrozaworami oraz 
10 metrowym pływakiem. Zestaw przeznaczony do pobierania 
wody deszczowej z jednego zbiornika oraz wsparcia z sieci 
wodociągowej w przypadku braku wody w zbiorniku.

PARAMETRY

MODEL H – max Q – max Moc silnika Sterowanie Pompa wspoma-
gająca Liczba pływaków Liczba 

elektrozaworów

IRS Standard 48m 100l/min 1100W IVR10 (15S) nie 1 2

IRS Standard Plus 48m 100l/min 1100W IVR10 (15S) nie 2 3

IRS Premium 48m 100l/min 1100W IVR10 (15S) nie 2 (sonda) 3

IRS Eko Standard 48m 100l/min 1100W IBOPRESS nie 1 2

IRS Eko Standard Plus 48m 100l/min 1100W IBOPRESS nie 2 3

IRS Eko Premium 48m 100l/min 1100W IBOPRESS tak 2 (sonda) 3

IRS Standard 

IRS Standard 
Plus 

IRS Standard
Premium 

Zbiornik

Zbiornik

Zbiornik

Drugi zbiornik 
lub studnia

Studnia 
z pompą 

głębinową

Sieć wodociągowa

Sieć wodociągowa

Sieć wodociągowa

maksymalna głębokość 
lustra wody 7m2
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