
STEROWNIKI

  
umożliwiają zde�niowanie 4 oddziel-
nych programów charakteryzujących 
się niezależnymi godzinami startu, przy 
sumarycznej liczbie 24 startów na dobę.

  Zaawansowana diagnostyka i wykry-
wanie zwarć z sygnalizacją alarmu za 
pomocą diody LED.

  Kalkulacja całkowitego czasu pracy  
dla poszczególnych programów

CECHY
-  Duży wyświetlacz LCD z interfejsem 

użytkownika cechującym się łatwością 
nawigacji

-   Gniazdo czujnika deszczu z funkcją odłączenia
-   Układ uruchomienia zaworu głównego lub 

pompy głównej
-  Pamięć nieulotna (100 lat)
-  Możliwość zdalnego programowania przy 

-  Opcje harmonogramów nawadniania: 
według dni tygodnia, w dni kalendarzowe 
NIEPARZYSTE, w dni kalendarzowe  
PARZYSTE, cyklicznie (co 1-30 dni)

- Funkcja Contractor DefaultTM Save / 
Restore służąca do zapisywania i przy-
wracania zapisanego programu lub 
zapisanych programów

-  Pominięcie czujnika deszczu dla konkretnej 
sekcji

-  Kalkulacja całkowitego czasu pracy danego 
programu

-   Ręczne uruchomienie nawadniania jednym 
naciśnięciem

- Opóźnienie nawadniania do 14 dni po 
wystąpieniu opadów (dotyczy tylko stacji 
nie będących w stanie ignorowania czuj-
nika deszczu)

-  Opcja ręcznego uruchamiania nawadniania 
całego programu lub sekcji

-   Korekta sezonowa w odniesieniu do 
wszystkich programów lub pojedynczego 
programu

- Możliwość ustawienia opóźnienia startu 
pomiędzy zaworami (domyślnie ustawione 
na 0)

-   Włączenie lub wyłączenie zaworu 
głównego dla konkretnej stacji

SPECYFIKACJA
4 sekcyjny z możliwością rozszerzenia do 22 
sekcji za pomocą opcjonalnych modułów
Liczba programów: 4
Liczba startów: 6 na program co daje 24 
starty na dobę
Programowanie harmonogramów:
 -  Wybrane dni tygodnia 
 -  Dni parzyste
 -  Dni nieparzyste +/- 31st
 -  Nawadnianie cykliczne
Wyłączenie nawadniania w wybranym dniu 
Regulacja czasu pracy: od 1 minuty do 6 
godzin na sekcję
Czas opóźnienia pomiędzy sekcjami:  
od 1 sekundy do 9 godzin

Maksymalna temperatura środowiska pracy: 
65°C

SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA
 

głównej
-

 

Nie jest wymagane zapasowe źródło 
zasilania. Pamięć nieulotna przechowuje 
programy w sposób ciągły, a bateria 
litowa o trwałości 10 lat umożliwia pod-
trzymanie godziny i daty sterownika pod-
czas przerw w zasilaniu

STEROWNIK SERII ESP-ME
Nowy wygląd oraz rozszerzona funkcjonalność najpopularniejszego  
w Europie sterownika modułowego

Cztery niezależne programy pomagają w zredukowaniu zużycia wody poprzez umożliwienie zaprogramowania h   hcynozcanzezrp wómargonomra
do indywidualnego zapotrzebowania konkretnego typu roślinności.

WYMIARY
Szerokość: 27,2 cm
Wysokość: 19,5 cm
Głębokość: 11,2 cm

WERSJE
IESP4MEEUR: ESP zewnętrzny modułowy, 

AKCESORIA
ESPSM3: Moduł rozszerzenia o 3 stacje
ESPSM6: Moduł rozszerzenia o 6 stacji (brak
kompatybilności ze starszymi modelami)
RSD-BEx : Czujnik deszczu
WR2-RC: Bezprzewodowy wielofunkcyjny
czujnik deszczu


