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KONTROL ÜNİTELERİ

 ■ Program tabanlı çizelge, toplam 24 başlangıç 
zamanı için her program için bağımsız 
başlangıç zamanları olan 4 programa izin 
verir

 ■ Gelişmiş diyagnostikler ve LED uyarı ile kısa 
sürede tespit

 ■ Programla Toplam Çalışma Süresi Hesaplama

ÖZELLİKLER
- Kolay navigasyonlu kullanıcı arayüzlü geniş 

LCD ekran
- Geçersiz kılma özellikli yağmur Sensörü girişi
- Ana vana/pompa başlatma devresi
- Kalıcı (100 yıl) depolama belleği
- 9 V pil (ürünle birlikte verilmez) ile Uzaktan 

Programlanabilir
- Sulama zamanlaması seçenekleri: Günlere 

göre, TEK günlerde, ÇİFT günlerde veya 
Periyodik (her 1 – 30 günde bir)

- Contractor DefaultTM Program kaydetme/
Kayıtlı program(lar)ı geri yükleme

- İstasyonla yağmur Sensörü baypası
- Programla toplam çalışma süresi hesaplama
- Tek Dokunuşla manuel sulama
- 14 güne kadar Gecikmeli Sulama (Sadece 

yağmur Sensörünü yoksaymaya ayarlanmayan 
istasyonlara uygulanır)

- Program veya istasyonla Manuel Sulama 
seçeneği

- Bütün programlara veya bir programa 
Mevsimsel Ayar yapılır

- Vanalar arasında ayarlanabilir gecikme 
(varsayılan ayar 0)

- İstasyonla ana vana açık/kapalı

TEKNİK ÖZELLİKLER
Program sayısı: 
otomatik başlatmalar: Maksimum 24 başlangıç 
zamanıyla program başına günde 6 defa
Programlama Çizelgeleri:
 - Haftada 7 gün
 - Çift günler
 - Tek günler +/- 31. gün
 - Periyodik
Kalıcı boş gün
İstasyon Zamanlaması: Bütün istasyon için 1 
dakika ila 6 saat arası
İstasyonlar arasında 1 saniye ila 9 saat arası 
gecikme
Mevsimsel Ayar: %5 – %200
Maks. çalışma sıcaklığı:  65°C

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER
• Gereken giriş: 230 VAC – 50 Hz
 Çıkış: 25,5 VAC 1 A
• Ana Vana/Pompa Başlatma Rölesi
• Maks. Bobin Ani Akımı: 11 VA
• Maks. Bobin Tutma Akımı: 
• Güç yedekleme gerekmez. Kalıcı bellek 

sürekli olarak mevcut programlamayı 
kaydeder ve 10 yıl kullanım ömrüne sahip 
lityum pil elektrik kesintisi durumunda 
kontrol ünitelerinin tarih ve saatini saklar.

BOYUTLAR
Genişlik: 27,2 cm
yükseklik: 19,5 cm
Derinlik: 11,2 cm

MODELLER
IESP4MEEUR: ESP Modüler açık alan, 50 Hz

AKSESUARLAR
ESPSM3: 3 istasyonlu ek modül
ESPSM6: 6 istasyonlu ek modül (önceki 
modellerle geriye dönük uyumluluk yoktur)
RSD-BEx: Yağmur Sensörü
RAIN CHECK™: yağmurda otomatik Kapatma 
Cihazı
WR2-RC-868: Kablosuz Kombo yağmur Sensörü

ESP-ME SERİSİ KONTROL ÜNİTELERİ
Avrupa’nın tercih edilen modüler kontrol ünitesinin yeni 
tasarımı ve gelişmiş özellikleri

Dört bağımsız program, farklı peyzaj uygulamalarına yönelik benzersiz sulama çizelgelerinin kolayca programlanmasını sağlayarak suyun korunmasına 
yardımcı olur.
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