
Zapomnij o typowych problemach związanych z 
programowaniem. Sterownik ESP-RZXe jest tak prosty 
w obsłudze, jak funkcja nagrywania filmów w telewizorze. 
Po prostu wybierz sekcję i ustaw czasy pracy, czasy startu 
oraz dni nawadniania, korzystając z jednego ekranu. Dzięki 
harmonogramom opartym na sekcjach sterownik ESP-RZXe 
umożliwia dostrajanie parametrów systemu nawadniania 
do indywidualnych potrzeb każdej sekcji bez potrzeby 
obsługiwania wielu różnych „programów”.

Instalacja sterownika ESP-RZXe z modułem LNK WIFI 
umożliwia dostęp do systemu nawadniania, jego obsługę oraz 
monitorowanie z dowolnego miejsca na świecie. System oferuje 
funkcję automatycznej regulacji codziennych harmonogramów 
nawadniania w oparciu o lokalne dane pogodowe. 
Pozwala to zaoszczędzić nawet 30% wody.

�� Szybkie programowanie
Oglądaj filmy instruktażowe online, 
żeby nauczyć się programować 
sterownik w ciągu zaledwie kilku 
minut!

�� Kompatybilność z LNK WiFi
W połączeniu z modułem 
Rain Bird LNK WiFi (sprzedawanym 
oddzielnie) sterownik pobiera 
z internetu dane o pogodzie 
i automatycznie dostosowuje 
codzienne harmonogramy 
nawadniania, zapewniając nawet 
30-procentową oszczędność wody.

�� Trwała konstrukcja
Konstrukcja urządzenia ESP-RZXe 
bazuje na ponad 50-letnim 
doświadczeniu firmy Rain Bird w 
dziedzinie projektowania sterowników. 

Sterownik ESP-RZXe

Pełna kontrola nad procesem sterowania nawadnianiem



Moduł LNK WiFi*
Rewolucyjny NOWY produkt firmy Rain Bird 
zapewniający błyskawiczną łączność przez 
Wi-Fi!

* Sprzedawany oddzielnie

Sterownik ESP-RZXe

Szybkie programowanie

�l Dzięki funkcji Contractor Rapid Programming 
urządzenie ESP-RZXe może zostać 
błyskawicznie zaprogramowane podczas 
instalacji, dokładnie tak jak zwykły sterownik. 
�l Czas startu, dni nawadniania i czas pracy 

według sekcji — wszystkie te opcje 
są dostępne na jednym ekranie!

Łatwa obsługa

�l Koniec z typowymi błędami użytkowników takimi 
jak dodanie czasu startu dla każdej sekcji czy 
dodanie sekcji do niewłaściwego programu.
�l Dla maksymalnej elastyczności każda sekcja 

może mieć własny harmonogram w formie 
programu.
�l Urządzenie oferuje mnóstwo użytecznych 

funkcji takich jak czytelny ekran informacji 
podczas programowania czy sześć czasów 
startu na każdą sekcję!

Funkcje zaawansowane

�l Contractor Default™. Umożliwia 
proste zapisywanie i wczytywanie 
niestandardowych harmonogramów.

�l Obejście czujnika deszczu 
dla poszczególnych sekcji.
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Model wewnętrzny

Model zewnętrzny

Harmonogramy dla poszczególnych sekcji są łatwe 
do zrozumienia i zmodyfikowania.

Czasy startu są przeliczane w taki sposób, żeby w danym 
przedziale czasowym nawadniania była tylko jedna sekcja.

Modele wewnętrzne i zewnętrzne 
są dostępne w konfiguracjach 
na 4, 6 i 8 stacji.

Kompatybilność z Wi-Fi

�l System oferuje łatwy dostęp, a także możliwość 
monitorowania i obsługi z dowolnego miejsca.
�l Codzienne sezonowe korekty są wprowadzane 

automatycznie i niezauważalnie dla użytkownika.


