Sistema de controle ESP-LXIVM
Design de dois fios revolucionário com módulo de válvula integrado (IVM)
O novo sistema de dois fios ESP-LXIVM da Rain Bird possui diversos recursos eficientes e versáteis, a começar pelo novo
e revolucionário módulo de válvula integrado (IVM). Esse "solenoide inteligente" se comunica constantemente com o
controlador, oferecendo uma irrigação eficiente e diagnósticos avançados. O número de emendas necessárias é reduzido pela
metade, melhorando os custos e a confiabilidade da instalação. Uma interface fácil de usar e diagnósticos avançados fazem
do ESP-LXIVM o melhor controlador do mercado. Dois modelos estão disponíveis: o ESP-LXIVM, para instalações de médio
porte, e o LX-IVM Pro, para instalações comerciais de grande porte.
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Eliminação de decodificadores
• O novo IVM-SOL elimina a necessidade de um decodificador, o que
quer dizer que apenas metade das emendas é necessária.
• Menos emendas economizam tempo, dinheiro e custos de instalação,
além de manutenção e reparo.

Interface de usuário simples
• A tela do LX-IVM é maior e iluminada, facilitando a leitura em
ambientes mais escuros.
• Os botões adicionais oferecem acesso aprimorado às opções
de idioma, ajuda (informações) e voltar (tela anterior).
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• Diagnósticos aprimorados com comunicação bidirecional que ajudam
a descobrir problemas rapidamente e isolar os circuitos em curto, para
que a irrigação possa continuar nas áreas não afetadas.
• Opções de visualização do histórico elétrico de 30 dias ou de 12 meses
do controlador, dos setores (válvulas), das válvulas mestras ou dos
sensores.

Dispositivos de campo suportados
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