
�� Łatwa obsługa
Słynące z wyjątkowo prostego 
programowania systemy Rain Bird 
pozwalają bezbłędnie dostosować 
każdy harmonogram nawadniania 
do danego terenu.

�� Inteligentna łączność 
bezprzewodowa
Pobierane z internetu dane o pogodzie 
pozwalają na automatyczną regulację 
codziennych harmonogramów 
nawadniania i zapewniają 
oszczędność wody sięgającą 30%.

�� Łatwa rozbudowa 
Sterownik ESP-Me z funkcją Wi-Fi może 
zostać rozszerzony do 22 sekcji w celu 
zaspokojenia wszelkich przyszłych 
potrzeb związanych z nawadnianiem.

Sterownik modułowy ESP-Me z funkcją Wi-Fi

Prosty, elastyczny, niezawodny.

Wierzymy, że obowiązkiem firmy Rain Bird jest 
opracowywanie produktów oraz technologii 
promujących efektywne gospodarowanie wodą. 
Sterownik modułowy ESP-Me z funkcją Wi-Fi jest 
kontynuacją naszego wieloletniego zobowiązania 
ujętego w haśle „Inteligentne wykorzystanie 
wody™”.

Nowa funkcja łączności bezprzewodowej 
sterownika ESP-Me 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 aktualne i archiwalne dane dotyczące pogody 
lub aktualne dane pobierane z internetu. 
Pozwala to zaoszczędzić nawet 30% wody.



Moduł LNK WiFi
Rewolucyjny NOWY produkt 
zapewniający łączność przez Wi-Fi

Sterownik modułowy ESP-Me z funkcją Wi-Fi

Proste i profesjonalne 
programowanie

�l Dzięki 4 niezależnym programom, 
6 czasom startu na program oraz 
przydatnym zaawansowanym funkcjom 
sterownik modułowy ESP-Me z funkcją 
Wi-Fi może zostać z łatwością dostosowany 
do potrzeb najbardziej wymagającego terenu
�l Duży wyświetlacz oraz intuicyjne 

pokrętło ułatwiają programowanie 
mniej doświadczonym użytkownikom

Łatwość programowania i trwała 
konstrukcja

�l Dzięki możliwości programowania na 4–22 
sekcji sterownik modułowy ESP-Me z funkcją 
Wi-Fi obsługuje największą liczbę sekcji w 
swojej klasie urządzeń. Teraz Twoje ekipy mogą 
instalować ten sam sterownik na obszarach 
prywatnych oraz wybranych obszarach 
komercyjnych.
�l Wiodąca w branży 3-letnia gwarancja handlowa 

na sterownik ESP-Me zapewni spokój Tobie 
i Twojemu klientowi.

Praktyczne funkcje które na pewno 
wykorzystasz! 

�l Instalacje uwzględniające moduł Rain Bird LNK WiFi 
oraz czujnik deszczu WR2 mają atest WaterSense® 
i pozwalają oszczędzać nawet do 30% wody.
�l Funkcja opóźnienia nawadniania do maks. 14 dni 

automatycznie wznawia nawadnianie po upływie 
ustawionego okresu.
�l Funkcja pominięcia czujnika deszczu pozwala 

kontrolować, które sekcje reagują na sygnały 
z czujnika deszczu.
�l Kalkulacja całkowitego czasu pracy danego 

programu gwarantuje ukończenie nawadniania 
w dostępnym przedziale czasowym.
�l Ręczne sezonowe korekty programów 

pozwalają na łatwe zmniejszanie lub zwiększanie 
intensywności nawadniania wybranych programów.

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

Proste i profesjonalne programowanie
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