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KRMILNIKI IN OPREMA

UPORABA
Nov, zmogljiv ESP krmilnik odlikuje enostavno 
in pregledno rokovanje. ESP Modular je 
primerna rešitev za namakanje vrtov in 
manjših zelenih površin. 

OPIS
• Elektronski krmilnik z za uporabo prijaznih 

stikal za izbiro funkcije
• Osnovni model s 4 postajami z možnostjo 

razširitve krmilnika na 13 postaj s tremi 3-
postajnimi razširitvenimi moduli

• Velik LCD-prikaz za enostavno pro-
gramiranje

• „Auxiliary Station™“ (pomožna postaja), 
postaja 13, se lahko nastavi tako, da blokira 
aktivni senzor ali pa se nastavi kot normalna 
postaja.

• Funkcija Memory ohranja program med 
izpadom električne energije.

• NOVO! Litijeva baterija 5 let ohranja čas in 
datum (v primeru izpada električne energije).

• Funkcija «Water Budget» za prilagoditev 
časa namakanja (0 do 200 %)

• Funcija "Out-Day» (izklop dneva) zaustavi 
namakanje za poljubno izbran dan v tednu v 
vsakem cikličnem načinu

• Prikaz statusa senzorja z LED-lučko
• Diagnostični prekinjevalnik identificira postajo 

z napako na ventilu ali kablu in jo obide.
• Funkcija Diagnostic FeedbackTM opozarja 

uporabnika na napake v programiranju in na 
motnje.

• Individualno nastavljivi zaščitni program po 
dolgem izpadu električne energije (Contractor 
Default™)

• Testni program povezave s kabli «Valve Test 
Terminal»

• NOVO! Nastavljiv tokokrog za glavni ventil/
zagon črpalke omogoči uporabniku, da 
črpalko nastavi tako, da deluje z določenimi 
postajami.

• NOVO! Nastavljiva zakasnitev vklopa med 
postajami doda čas za pronicanje vode ali za 
ventile s počasnim zapiranjem.

• Vgrajen transformator
• Robustno ohišje z integrirano priključno 

škatlo za čisto in profesionalno namestitev
• Izboljšan ploščati kabel za boljšo pre-

poznavnost in lažjo priključitev
• Ohišje z možnostjo zapiranja

Serija ESP Modular
Vaše namakanje krmili zanesljivo.

KARAKTERISTIKE
Število programov: 3.
Avtomatični začetki: 4 na dan/program.
Namakalni ciklusi: 
- 7-dnevni ciklus (izbira dnevov v tednu)
- sodi dnevi
- lihi dnevi +/- 31. v mesecu
- ciklično
Eden «Out-Day» (izklop dneva)
Čas namakanja na postajo: 0 do 6 ur za 
vse postaje

ELEKTRIČNE	KARAKTERISTIKE
Vhodna napetost: 230 VAC/50 Hz
Izhodna napetost: 25,5 VAC 1 A
Prenapetostna zaščita na vseh vhodih/
izhodih: na vhodni strani vgrajen MOV (Metal 
Oxide Varistor) za zaščito Micro vezja, na 
izhodni strani vgrajen MOV za vsako postajo 
z ventilom
Kapaciteta: do dve 24 VAC / 7 VA magnetni 
tuljavi na postajo plus 1 glavni ventil

DIMENZIJE
Širina: 27,2 cm.
Višina: 19,5 cm.
Globina: 11,2 cm.

MODELI
IESP-4M: 
ESP Modular za zunanjo namestitev, 50 Hz

DODATNA OPREMA
3-postajni razširitveni modul
RSD-Bex: Senzor za dež (Glej stan 80.)
MS-100: Senzor za vlago (Glej stran 80.)


