
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

RainMachine Pro-8 
Ръководство за бърза инсталация 

 
 

 

2 RainMachine Pro-8 Ръководство за бърза инсталация  
 

Съдържание 
 
Съдържание на опаковката .................................................................................................................. 3 

Монтаж ................................................................................................................................................... 4 
1. Монтаж на устройството ......................................................................................................... 4 
2. Окабеляване ............................................................................................................................ 4 
3. Включване на захранването .................................................................................................... 4 

Схема на свързване ............................................................................................................................... 5 

Първоначална настройка ...................................................................................................................... 6 

Основен интерфейс ............................................................................................................................... 7 

Как работи .............................................................................................................................................. 9 

Операции ............................................................................................................................................. 10 
Създаване на вашата първа програма ........................................................................................ 10 
Предполагаема или избрана продължителност на поливната зона ........................................ 11 
Характеристики на програмата .................................................................................................... 12 
Ръчен старт на поливните зони.................................................................................................... 13 
Интерфейс на мобилното приложение RainMachine ................................................................. 15 
Метеорологични данни ................................................................................................................ 16 
Ограничения ................................................................................................................................. 16 
Нулиране на Wi-Fi настройките, паролата и данните ................................................................ 18 
Слаб Wi-Fi сигнал .......................................................................................................................... 19 

Спецификация ...................................................................................................................................... 20 
Гаранция и правни въпроси ......................................................................................................... 21 

 
 

Съдържание на опаковката 
 

 RainMachine Pro-8 Ръководство за бърза инсталация 3 
 

Съдържание на опаковката 

 
 

- Устройство RainMachine Pro-8 (изглед отпред) 
- 24 VAC адаптер за захранване (кабел с дължина 1,5 m), EU 
- 2 винта за гипсокартон 
- Ръководство за бърза инсталация EN и BG 

 
За въпроси относно поддръжката, посетете ни на www.rainmachine.com , 
разгледайте нашите основни клаузи за запознаване с продукта или се 
свържете с нашия екип по поддръжка. 

 

Документация за 
потребителя 

Монтаж 
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Съвет: Направете предварително снимка на окабеляването на 
стария ви контролер за последваща справка! 

 
 

1. Монтаж на устройството 
Като използвате предоставените винтове за гипсокартон, за по-голямо 
удобство закрепете устройството за стената на височина от 1,20 до 1,50 м. 
или на нивото на очите. 

 

2. Окабеляване 
Свържете кабелите на вентилите в съответния извод на клемореда. 
Можете да използвате който и да е или всички изводи, обозначени с „С“ като 
общ извод. 

 

3. Включване на захранването 
Свържете захранващият кабел към клемата, маркирана с „24VAC“, и 
включете адаптера в контакта с 230 V. 

 
Системата ще се зареди и ще влезе в режим на първоначална настройка. 

 

Схема на свързване 
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ЗОНА 1 

Водопровод: 
централен или 

кладенец 
Главен вентил 

(помпа) 

F = Импулси на водния поток 
5 V = извод (според типа) 
G = замасяване (общ изход „С“) 

ЗОНА 2 ЗОНА 3 ЗОНА 8 ЗОНА 7 ЗОНА 6 ЗОНА 5 ЗОНА 4 

Сензор за дъжд  
(по избор) 

3 V батерия 
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Датчик за 
потока  

(по избор) 

Първоначална настройка 
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Инсталирайте мобилното приложение 
RainMachinе на вашия телефон от App 
Store или Play Store. 

    

 
 

Свържете и след това включете RainMachine. 
(Вижте схемата на свързване на страница 5) 

   

   

Като използвате телефона си, отидете 
на Настройки/Wi-Fi и се свържете с 
мрежата на RainMachine. 
Пропуснете тази стъпка, ако 
използвате LAN. 
 

    

 
 

Стартирайте мобилното приложение RainMachine и 
продължете настройките. Готово! 

 
Забележка: ③ Ако LAN кабелът е свързан към RainMachine, преминете към стъпка ④. 
Уверете се, че Вашето мобилно устройство е включено към същата локална Wi-Fi мрежа, 
за да продължите настройките. 

  

Основен интерфейс 
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След като първоначалната настройка е успешна, можете да управлявате 
RainMachine Pro директно от локалния интерфейс на устройството 
(Основно управление – Basic Operation). 

 
Забележка: За разширените настройки ще трябва да използвате мобилното 
приложение RainMachine (iOS или Android) или уеб приложението, намиращо се на 
https://my.rainmachine.com 

 

 
Фиг. 1 – изглед на интерфейса на RainMachine Pro 

 
Wi-Fi  
Ако иконата за Wi-Fi свети, това означава, че RainMachine е успешно 
свързан с вашата Wi-Fi или LAN мрежа. Ако иконата за Wi-Fi е 
ИЗКЛЮЧЕНА или примигва, устройството предупреждава за 
незавършени настройки или липса на Wi-Fi връзка. Натиснете върху 
иконата, за да отворите мрежовия статус на RainMachine Pro. 
 

Зона 2 
Моравата на двора 
пред къщата 
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Назад  
Натиснете го, за да се върнете на предишния екран. 

 

НАГОРЕ и НАДОЛУ  
Използвайте тези бутони, за да се придвижвате през списъка на Зони и 
Програми и да променяте стойности. Когато са активни, бутоните Нагоре и 
Надолу ще светят изцяло. 

 

Лейка  
Натиснете, за да стартирате или спрете ръчно дадена зона или програма. 

 
Сензорен екран 
Използвайте екрана чрез докосване, за да избирате опции на екрана, като 
например Спиране на поливна зона, намаляване или увеличаване на 
времето за нейното напояване. 
 

 
 

Зона 2 

Моравата на двора 
пред къщата 

Как работи 
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Как работи 
Напояване, адаптиращо се към прогнозата 

 
RainMachine динамично ще наглася продължителността на напояването, 
като използва изчисления на базата на евапотранспирацията 
(изпарението) въз основа на метеорологични данни като прогнозна 
температура, вятър, количество дъжд и процент влажност, интензивност 
на слънцето и др. Накратко казано – ние следваме природните 
екологични условия и при необходимост увеличаваме или намаляваме 
количеството на водата за напояване. 

 
За разлика от обикновените контролери за поливни системи, които 
използват фиксирано времетраене на напояването, RainMachine ви дава 
възможност да пестите значителни количества вода и да поддържате 
растенията си живи. 

 
За проста, фиксирана работа по таймер, отметнете опцията за 
напояването според адаптация към прогнозата за времето (Weather-
Adaptive Watering). 

 
За подробно обяснение как работи напояването, адаптиращо се към 
прогнозата, посетете нашите Основни клаузи за запознаване с продукта 
на www.rainmachine.com 
 

Операции 
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Създаване на вашата първа програма 
 

За да активирате автоматичното напояване, трябва да настроите поне една 
програма: 

 
1. От приложението RainMachine отидете на Програми > Добавяне на нова 

програма (Programs > Add New Program) 
2. Именувайте програмата си, например „Градина с рози“. 
3. Изберете Честота (Frequency): Определя колко често ще се включва 

програмата. 
4. Задайте Начален час (Start Time). 
5. Въведете основна продължителност на напояването за всяка зона 

(Предполагаема или Избрана (Suggested или Custom)). 
6. Запазете (Save). 

 
Забележка: Предполагаемата продължителност (Suggested duration) представлява 
продължителност на напояването, необходима за всяка зона в обикновен летен ден въз 
основа на разширените настройки за дадената зона. RainMachine постоянно ще наглася 
тази продължителност въз основа на метеорологичните и атмосферните условия 
(температура, дъжд, влажност, вятър и др. и броят на часовете за поливане през деня).  
За подробности вижте следващата страница. 
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Предполагаема или избрана продължителност на поливната зона 
 

Продължителността на напояване за всяка програмирана поливна зона 
може да бъде настроена чрез: 

 
Предполагаема продължителност (Suggested duration) 
(препоръчителна): Изчислява се предварително спрямо характеристиките 
на вашата зона (тип и наклон на почвата, вид на растението, експозиция 
на слънцето (например сянка или полусянка) и GPS местоположение) за 
типичен летен ден. Ако опцията за адаптиране към времето е активирана, 
тази продължителност ще се наглася постоянно, в зависимост от 
прогнозата. 

 
Избрана продължителност (Custom duration): Ако сте в процес на 
преход от стар контролер, може би ще ви се стори по-лесно да използвате 
вашата досегашна продължителност на поливните зони. Ако опцията за 
адаптиране към времето е активирана, тази продължителност ще се 
наглася постоянно, в зависимост от прогнозата. 

 
След това RainMachine ще нагласи тази продължителност въз основа на 
три метеорологични условия: времето в момента, сезонните настройки 
или „без нагласяне“. 

 
Пример: в горещи дни се изисква повече напояване, отколкото в студени 
дни. Ако прогнозата е за дъжд, напояването ще се намали или напълно 
ще се прекрати, което ще доведе до значително пестене на вода. 
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Характеристики на програмата 
 

Напояване, адаптиращо се към прогнозата: Когато е активирана, основната 
продължителност на напояването (предполагаема – Suggested или избрана – 
Custom) ще се наглася в зависимост от времето. 

 
Ограничаване поради дъжд (Rain Restriction): Да не се напоява, ако дъждът 
надхвърли определено количество. 
Използвайте тази характеристика, ако в никакъв случай не искате никакво 
напояване, когато дъждът надхвърли определено зададено количество. 
(например ако дъждът > 3 mm, спрете напояването). Ограничаването поради 
дъжд (независимо от количеството) представлява двуполюсно решение (със 
или без напояване) и понякога се изисква от водоснабдителната 
фирма/градска разпоредба. 

 
Въпреки че ние не сме съгласни да се използва ограничаването поради 
какъвто и да е дъжд, то може да се изисква от някои общини. Имайте 
предвид, че напояването, адаптиращо се към прогнозата взема предвид 
дъжда така или иначе, но в случаите, когато има лек дъжд, системата все пак 
може да включи цикъл за кратко напояване. Ако количеството дъжд е 
голямо, напояването, адаптиращо се към времето, ще предотврати 
напояване за този ден и вероятно за още няколко дни след това. 

 
Цикъл и попиване (Cycle and Soak): Разделя основната продължителност на 
напояването на множество цикли, разделени от по-малки интервали на 
поливане. Тази характеристика подобрява ефективността на напояването, 
като дава на почвата време да абсорбира водата и така да се избегне 
изтичане. 
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Закъснение между зоните (Delay between zones): Задава интервала от 
време между две последователни зони в дадена програма, за да се 
приспособи към специфични напоителни системи. (Пример: 
допълнително време за напълване на водните резервоари или за 
повишаване на водното налягане). 

 
Забележка: Разширените характеристики на програмата са налични чрез 
мобилните/уеб приложения на RainMachine. 

 
Ръчен старт на поливните зони 

 
От приложението RainMachine отидете на една от вашите зони, натиснете 
стартовия бутон и изберете желана от вас продължителност. Бутоните 
НАГОРЕ/НАДОЛУ и бутонът лейка могат да се използват за извършване на 
същото действие от вашето устройство RainMachine. 

 
Характеристики на зоните и главен вентил 

 
Забележка: Ако имате главен вентил или помпа, можете да го свържете директно 
към извод M на RainMachine. Всеки път щом стартирате зона главният вентил или 
помпа също ще се активира. 

 
Прогнозата в момента и сезонни настройки 
Изберете Прогнозата в момента (Live Weather) или Сезонни настройки 
(Seasonal Adjustments) за вашата зона. 
Времето в момента (по подразбиране) взима под внимание времето в 
настоящия момент, докато сезонната настройка е серия от фиксирани 
продължителности на напояване, типични за сезоните 
зима/пролет/лято/есен. 
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Това е полезно за зони, които не са изложени на всички природни условия 
(например: вътрешен двор, където дъждът не достига). 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако данните от времето в момента временно не са налични, системата ще 
премине към сезонните настройки. Стойностите на сезонните настройки за вашето 
местоположение се съхраняват на вашия RainMachine. 
 
Тип почва, наклон и излагане на слънце 
Различните типове почви задържат различно количество вода; глинестите 
почви имат тенденция към оттичане, докато почвите, в които има глина и 
пясък, могат да задържат вода за по-дълго време. Количеството вода, което 
се задържа в почвата, се нарича водозадържащ капацитет. Излагането на 
слънце влияе директно на интензивността на изпаряване (при повече слънце 
е необходима повече вода). Наклонът ускорява оттичането. 
 
Вид на растителността 
Различните видове растения изискват различно количество вода. 
Алгоритъмът на RainMachine използва различни променливи, свързани с 
всеки вид растителност, за да изчисли точно консумацията на вода. 
 
Тип на пръскача 
Типът на пръскача определя притока на вода, или колко вода може един 
пръскач да осигури на вашите растения за определен период от време. 

Някои дюзи на пръскачи са с по-силен приток на вода и могат да напояват вашия 
двор по-бързо, докато други видове са по-бавни. 
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Интерфейс на мобилното приложение RainMachine 
 

Приложението RainMachine ви позволява да преглеждате какво е било 
времето през изминалите и какво ще бъде през идните дни, както и 
статистика за консумацията на вода. Натиснете или плъзнете 
наляво/надясно върху всяка графика, за да видите подробна 
информация. 

 
Диаграмата на времето (Weather Chart) Ви показва статуса на 
времето с максималните и минималните температури и количеството 
дъжд за всеки един ден. 

 
Диаграмата на програмите Programs Chart показва 
производителността на напояване за тази съответна програма. Всяка 
програма си има графика, която ви показва както отчетения, така и 
прогнозния капацитет на водата. 

 
Разделите Седмица/Месец/Година (Week/Month/Year) променят 
времевия диапазон на графиките на екрана. Настройки > Екран 
(Settings > Dashboard) ви позволява да превключвате различни графики. 

 
Забележка: Като натиснете бутона „Редактиране (Edit)” горе вдясно, можете да 
пренаредите графиките или да ги скриете от контролното табло. 
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Метеорологични данни 
Настройки > Време (Settings > Weather): Метеорологичните данни за 
местоположението ви се извличат по няколко пъти на ден от най-различни 
авторитетни метеорологични източници, като например NOAA (САЩ) или 
MET.NO (световен). По подразбиране NOAA е за САЩ, а MET.NO – единствено 
за ЕС и останалата част от света. Ако се използват два или повече източника 
на метеорологични данни, резултатът ще бъде с осреднени данни на 
източниците. 
 
Наличните метеорологични източници са: NOAA (по подразбиране), METNO, 
The Weather Channel (WUndergroud), DarkSky (ForcecastIO), Netatmo, CIMIS 
(само за Калифорния) и FAWN (само за Флорида), лични метеорологични 
станции. 
 
Забележка: NOAA е по подразбиране. За по-точна прогноза на времето и локални реални 
метеоданни, като например лични метеорологични станции от мрежата на WUnderground, 
NetAtmo, DarkSky или бъдещи метеостанции на RainMachine. 
 

Ограничения 
Ограниченията са набор от правила за работещите програми. Например: 
Определени периоди от време (дни, месеци, часове), когато няма напояване. 
 
Отлагане (Snooze) 
Това е временно ограничение, което прескача програми за определен брой 
дни, часове или минути. 
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Защита срещу замръзване (Freeze Protect) 
Определете температурен праг, под който напояването ще бъде спряно. 
Това се базира на най-ниската прогнозна температура за деня, която 
обикновено се отчита през нощта. 

 
Горещи дни (Hot Days) 
В горещите дни може да е необходимо по-често напояване. Стойността 
100% на прага е по подразбиране и Ви позволява да пестите вода. 

 
Сензори за дъжд и дебит 
Сензор за дъжд или дебит може да се свърже директно към 
RainMachine (вижте схемата на свързване на страница 5). Ако бъде 
засечен дъжд по време на планирана програма, програмата изобщо 
няма да стартира. Tази функция заобикаля прогнозните метеорологични 
данни. 

 
Чувствителност 
Настройките на чувствителността коригират отговора на прогнозните 
количества дъжд или вятър. Сградите например могат да гарантират 
блокиране на вятъра и в резултат на това вятърът има по-малко влияние 
върху изпаряването. Настройването на чувствителността към вятър или 
дъжд на нула елиминира тяхното влияние. Променяйте стойностите по 
подразбиране само ако имате основателна причина да го правите. Това 
са глобални настройки и се прилагат за всички зони. 
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Водозадържащ капацитет 
Водозадържащият капацитет представлява количеството (измервано в 
инчове) почвена влага или количеството вода, което се задържа в почвата 
след като излишната вода се е оттекла. Определя се от типа почва. Моля, 
уверете се, че задавате Вашия тип почва съгласно характеристиките на всяка 
зона. 

 

Нулиране на Wi-Fi настройките, паролата и данните 
 

За да промените вашите Wi-Fi настройки за RainMachine Pro, натиснете върху: 

Wi-Fi  бутон > колелото в горния десен ъгъл > Промяна (Change). 
След това следвайте инструкциите на екрана. 

 
За да промените/нулирате паролата на Вашия RainMachine Pro, натиснете 
Настройки > Разширени > Нулиране на паролата (Settings > Advanced > 
Password reset). Отворете мобилното приложение RainMachinе на Вашия 
телефон, за да зададете нова парола. 

 
За да върнете RainMachine Pro към неговите фабрични настройки по 
подразбиране (всички предишни настройки ще се загубят), натиснете върху: 
Настройки > Разширени > Връщане към фабрични настройки (Settings > 
Advanced > Factory reset). След рестартирането следвайте стъпките на 
съветника, които се появяват на екрана. 
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Проблеми при отдалечен достъп 
Отворете мобилното приложение RainMachine, отидете на Настройки > 
Системни настройки > 
Отдалечен достъп (Settings > System Settings > Remote Access), за да 
промените или да изпратите отново потвърждението си. 

 
Забележка: Уверете се, че порт 8000 не е блокиран от Вашата защитна стена. 

 

Слаб Wi-Fi сигнал 
Обмислете закупуването на усилвател на Wi-Fi сигнала или преместете 
Wi-Fi рутера или RainMachine. Можете да проверите нивото на сигнала, 
като докоснете Wi-Fi иконите. 
 
 
Ако имате още въпроси относно поддръжката, обърнете се към нашия 
търговец https://smartlife.bg/, или ни посетете на www.rainmachine.com 
 

Спецификация 
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Характеристики 
8 зони, информираност относно времето, 
Wi-Fi контролер за напояване 
Отделен извод за главен вентил (помпа) 
Прогноза за времето с точност до 1,5 km 
Метод на евапотранспирация (изпарение): 
Стандарт на Американската общност на 
строителните инженери (ASCE) 
Контрол на замръзването и защита срещу 
топлинни вълни 
EPA WaterSenseSM сертифицирани 
мобилни приложения за iPhone и Android 
 
Екологични 

Работна температура на закрито: -40 
°C до 60 °C 

(-40 F до 140 F) 
Относителна влажност до 85%, 
некондензираща 
Само за употреба на закрито 

Механични 
Размери: 115 x 115 x 27 mm  
Тегло: 170 g 
 
Електрически 
Wi-Fi: USB 802.11N, 2,4 GHz, 
САЩ/Япония/ЕС. 
Кабели: AWG 18-22 
AC вход: 24 VAC, 50/60 Hz, 750 mA 
(с включен адаптер). 
Вентилен изход (съвместим с всички 
24 VAC напоителни вентили): 24 VAC, 
50/60 Hz, макс. 10 VA. 
Главен вентил: 24 VAC, 50/60 Hz. 
 
Сертифициране 
FCC, CE 
 
Гаранция 
Една година стандартна гаранция 
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Гаранция и правни въпроси 
 

GREEN ELECTRONICS LLC ГАРАНТИРА, ЧЕ 
ПРОИЗВЕДЕНОТО ОБОРУДВАНЕ НЯМА ДА 
ДЕМОНСТРИРА ДЕФЕКТИ В МАТЕРИАЛА ИЛИ 
ИЗРАБОТКАТА ЗА ПЕРИОД ОТ 1 ГОДИНА. 
ГАРАНЦИЯТА ЗАПОЧВА ДА ТЕЧЕ ОТ ДАТАТА НА 
ДОСТАВКА НА ПРОДУКТА ОТ GREEN 
ELECTRONICS ИЛИ НЕГОВИ ДИСТРИБУТОРИ. 
 
ГАРАНЦИЯТА ВАЖИ И ЗА КЛИЕНТИТЕ И СЕ 
ОТНАСЯ И ЗА ВСЯКО ОБОРУДВАНЕ, 
ПРОИЗВЕДЕНО ОТ GREEN ELECTRONICS, КОЕТО Е 
ЗАКУПЕНО, МОНТИРАНО И ИЗПОЛЗВАНО ЗА 
ЦЕЛИТЕ, ЗА КОИТО ТОВА ОБОРУДВАНЕ Е БИЛО 
ПРЕДНАЗНАЧЕНО ПОНАЧАЛО. 
 
ГАРАНЦИИТЕ ПО-ГОРЕ ПОКРИВАТ 
НЕИЗПРАВНОСТИ, ВЪЗНИКНАЛИ ПРИ 
НОРМАЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ И НЕ ВКЛЮЧВАТ 
НЕИЗПРАВНОСТИ, ВЪЗНИКНАЛИ ПОРАДИ 
НЕПРАВИЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ ИЛИ ЗЛОУПОТРЕБА, 
НЕБРЕЖНОСТ, ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОБЛЕМИ С 
ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО ПОРАДИ УДАР ОТ 
СВЕТКАВИЦИ ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ, КОЕТО НЕ 
ОТГОВАРЯ НА УКАЗАНИЯТА ЗА ПРОДУКТА, ИЛИ 
ДРУГИ ПРИРОДНИ СИЛИ, ИЛИ НЕПРАВИЛНО 
МОНТИРАНЕ ИЛИ РЕМОНТ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ 
ЛИЦА, РАЗЛИЧНИ ОТ GREEN ELECTRONICS ИЛИ 
ДОСТАВЧИЦИТЕ НА УСЛУГИ ОТ ТРЕТА СТРАНА 
НА GREEN ELECTRONICS. 

GREEN ELECTRONICS LLC ИМА ПРАВОТО ДА 
ЗАМЕНЯ НОВИ ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ ЧАСТИ, 
КОИТО СА ЕКВИВАЛЕНТНИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА 
ФУНКЦИОНАЛНОСТТА. GREEN ELECTRONICS (И 
ВСИЧКИ НЕГОВИ СЪТРУДНИЦИ) ПРЕДОСТАВЯ 
ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОЕ УДОБСТВО И 
СЪОТВЕТНО НЕ ГАРАНТИРА НИЩО ПО 
ОТНОШЕНИЕ НА ТОЗИ ДОКУМЕНТИ ИЛИ 
ПРОДУКТИ, ИЗРАБОТЕНИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С 
ТОЗИ ДОКУМЕНТ. 
 
ТОЗИ ДОКУМЕНТ СЕ ПРЕДОСТАВЯ ТАКА, КАКТО 
Е И GREEN ELECTRONICS ОТКАЗВА ВСЯКАКВИ 
ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ, 
ВКЛЮЧИТЕЛНО ТЪРГОВСКАТА ГАРАНЦИЯ ЗА 
ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. 
 
GREEN ELECTRONICS LLC ОТХВЪРЛЯ ВСЯКАКВА 
ОТГОВОРНОСТ, ПРОИЗТИЧАЩА ОТ ИЛИ 
СВЪРЗАНА С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА 
ИНФОРМАЦИЯТА, ПРЕДОСТАВЕНА В ТОЗИ 
ДОКУМЕНТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ОТГОВОРНОСТТА 
ЗА НАРУШАВАНЕ НА ВСЯКАКВИ ПРАВА ВЪРХУ 
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ОТНАСЯЩИ СЕ 
ДО ИНФОРМАЦИЯТА ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА 
ИНФОРМАЦИЯТА В ТОЗИ ДОКУМЕНТ. 
ИНФОРМАЦИЯТА НЕ Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА 
ИЗПОЛЗВАНЕ ПРИ СИСТЕМИ ЗА КРИТИЧЕН 
КОНТРОЛ ИЛИ БЕЗОПАСНОСТ ИЛИ ЗА 
ИЗПОЛЗВАНЕ В МЕДИЦИНАТА. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

© 2016 Green Electronics LLC 
http://www.rainmachine.com  

 
 


