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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 

- Možnosti zavlažovacího programu: manuálně 
nastavené dny v týdnu, sudé kalendářní dny, 
liché kalendářní dny, nastavení intervalu 

- 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. 

pauza; pouze u sekcí, kde není nastaveno 

- Možnost manuálního spuštění závlahy 
programu nebo jednotlivé sekce.

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

- Nastavitelná prodleva mezi ventily 

- 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 %

ELEKTRICKÉ SPECIFIKACE

 Výstup: 25,5 VAC 1A

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 

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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