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OVLÁDACÍ JEDNOTKY

 ■ Lze nastavit 4 individuální programy, každý 
s nezávislým nastavením startovacích časů, 
celkem je k dispozici 24 startovacích časů. 

 ■ pokročilá diagnostika a rychlá detekce s 
varováním pomocí LEd diody. 

 ■ výpočet celkové doby zavlažování pro každý 
program. 

VLASTNOSTI
- velký LCd displej se snadným programováním 

pomocí tlačítek.
- vstup pro čidlo srážek s manuálním 

vypínačem.
- výstup na hlavní ventil/spínání čerpadla.
- uchování naprogramovaných dat v paměti až 

100 let.
- vzdálené programování při napájení z 9v 

baterie (není součástí balení). 
- Možnosti zavlažovacího programu: manuálně 

nastavené dny v týdnu, sudé kalendářní dny, 
liché kalendářní dny, nastavení intervalu 
zavlažování v cyklu (každých 1–30 dní).

- uložení a obnovení programů pomocí funkce 
Contractor default™. 

- Možnost ignorování čidla srážek u jednotlivých 
sekcí. 

- výpočet celkové doby zavlažování pro každý 
program.

- Manuální spuštění zavlažování stiskem 
jednoho tlačítka. 

- Odložení zavlažování až o 14 dnů (dešťová 
pauza; pouze u sekcí, kde není nastaveno 
ignorování dešťového čidla).

- Možnost manuálního spuštění závlahy 
programu nebo jednotlivé sekce.

- Sezónní úprava doby zavlažování u všech 
nebo u vybraných programů.

- Nastavitelná prodleva mezi ventily 
 (výchozí hodnota je 0). 
- deaktivace funkce hlavního ventilu u 

zvolených sekcí.

SPECIFIKACE
počet programů: 4
automatické spuštění: 6 startů na den a 
program, celkem až 24 startovacích časů. 
programové cykly:
 - volitelný režim v týdnu 
 - sudé dny
 - liché dny +/- 31. den
 - cyklus/interval zavlažování
trvalé vypnutí závlahy v konkrétní den 
doby zavlažování: 1 minuta až 6 hodin pro 
všechny sekce
prodleva mezi sekcemi 1 s až 9 hodin

Sezónní nastavení : 5 až 200 %
Maximální provozní teplota: 65 °C

ELEKTRICKÉ SPECIFIKACE
• Požadované napájecí napětí: 230 VAC, 50Hz
 výstup: 25,5 vaC 1a
• Hlavní ventil/spínací relé čerpadla
• Max. spínací proud cívky: 11 VA
• Max. pracovní proud cívky: 5 VA
• Záložní napájení není nutné. Nevymazatelná 

paměť uchovává parametry programů i bez 
napájení, lithiová baterie s životností 10 let 
uchovává datum a čas i při výpadku proudu.

ROZMĚRY
šířka: 27,2 cm
výška: 19,5 cm
Hloubka: 11,2 cm

MODELY
IESp4MEEur: ESp Modular venkovní, 50Hz

DOPLŇKY
ESpSM3: rozšiřující modul, 3 sekce 
ESPSM6: Rozšiřující modul, 6 sekcí (není zpětně 
kompatibilní s předchozími modely)
RSD-BEx: Dešťový senzor
raIN CHECk™: automatické čidlo srážek 
Wr2-rC-868: Bezdrátové čidlo srážek 

OVLÁDACÍ JEDNOTKA ŘADY ESP-ME
Nový design a vylepšené funkce oblíbeného modelu modulární  ovládací jednotky

Čtyři nezávislé programy šetří vodu tím, že umožňují snadné nezávislé programování dle individuálních požadavků jednotlivých typů zavlažovaných ploch
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