Hızlı Programlama
Çevrimiçi eğitim videolarıyla kontrol
cihazınızın nasıl programlanacağını
dakikalar içinde öğrenebilirsiniz!

LNK WiFi Uyumlu
Rain Bird’ün LNK WiFi Modülü (ayrıca
satılır) ile birlikte kullandığınızda,
günlük sulama çizelgelerini ayarlayan
İnternet tabanlı hava durumu
verilerini alarak %30’a kadar tasarruf
sağlayabilirsiniz.

Dayanıklılık için üretildi
Kontrol cihazı tasarımında 50 yıla
aşkın deneyime sahip Rain Bird’ün
kalitesinin mirası, ESP-RZX’e
geçmiştir.

ESP-RZXe Kontrol Cihazı
Sulama kontrol cihazınız ile ilgili varsayımları ortadan kaldırın
Yaygın programlama sorunlarıyla vedalaşın. ESP-RZXe, DVR’nizin
basitliği temel alınarak modellenmiştir. Sadece bir bölge seçerek
çalışma süresini, başlatma zamanlarını ve sulama günlerini aynı
ekrandan ayarlayabilirsiniz! Bölgeye dayalı programlama yapan
ESP-RZXe, birden çok “program” ile uğraşma zahmetine girmeden
sulama sisteminizde her bir bölgeye özgü ihtiyacı karşılayacak
ince ayarlar yapmanıza olanak sağlar.
ESP-RZXe kontrol cihazını LNK WiFi modülü ile kullanırsanız
sulama sisteminize dünyanın her yerinden erişebilir, sistemi
izleyebilir ve kontrolünü sağlayabilirsiniz. Sulama çizelgelerini
otomatik olarak günlük bazda ayarlamak için yerel hava durumu
verileri kullanılabilir. Böylece %30’a kadar su tasarrufu elde edilir.

ESP-RZXe Kontrol Cihazı
Hızlı Programlama
llUygulamacı Hızlı Proramlama özelliği, ESP-RZX

leri program kurulumda geleneksel bir kontrol
cihazı haline getirir.

llBölgeye göre başlatma zamanları, sulama

günleri ve çalışma süreleri ile ilgili tüm ayarlar
tek bir ekran üzerinden yapılır!

Kullanımı Kolay

Başlatma zamanları otomatik olarak sıralanır ve tek
seferde yalnızca bir bölge sulanır.

llHer bölge için bir başlatma zamanı ekleme

veya yanlış programa bölge ekleme gibi ev
sahiplerinin sık karşılaştığı programlama
hatalarını ortadan kaldırır.

llÜst düzey esneklik için her bölge kendi

programı kapsamında çizelgelenebilir.

llBir Bakışta programlama, bölge başına altı

başlatma zamanı gibi güçlü özellikler ve çok
daha fazlası!

Bölgeye özgü çizelgelerin anlaşılması ve değiştirilmesi
oldukça basittir.

WiFi Uyumlu

4, 6 ve 8’li istasyon
konfigürasyonlarında sunulan
İç/Dış Mekan modelleri.

llDilediğiniz yerden sisteminize erişin, sisteminizi

izleyin ve çalıştırın.

llGünlük mevsimsel ayarlamanın su tasarrufu

İç Mekan Modeli

avantajlarından otomatik ve sorunsuz şekilde
yararlanın.

LNK WiFi Modülü*
Anlık WiFi bağlantısını mümkün kılan devrim
niteliğindeki YENİ Rain Bird ürünü!
* Ayrıca satılır

Dış Mekan Modeli

Gelişmiş Özellikler
llUygulamacı varsayılan™. Özel programınızı

kolaylıkla kaydetmenize ve geri yüklemenize
imkan sağlar.

llBölgeye göre Yağmur Sensörü baypası.
llAyrıca Rain Bird LIMR uzaktan kumandası

ile de uyumludur.

www.rainbird.com.tr

®

Rain Bird Corporation’ın tescilli ticari markasıdır
© 2017 Rain Bird Corporation 27HA17 RBE17TT18

