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Sterowniki
Sterownik z serii ESP-TM2

Sterownik z serii ESP-TM2
Prosty, elastyczny i niezawodny sterownik do zastosowań  
prywatnych

Właściwości
• Możliwość modernizacji o funkcję zdalnego monitorowania  

i kontrolowania przez WiFi za pośrednictwem urządzeń przenośnych 
z systemem operacyjnym iOS lub Android (po zainstalowaniu 
oddzielnie sprzedawanego modułu LNK WiFi)

• Pobierane z internetu informacje pogodowe mogą być 
wykorzystywane do wprowadzania codziennych korekt  
w harmonogramie nawadniania, co zapewnia oszczędność nawet 
30% wody (po zainstalowaniu oddzielnie sprzedawanego modułu 
LNK WiFi)

• Modele na 4, 6, 8 i 12 sekcji zaspokajają potrzeby nawadniania 
dużych i małych zastosowań prywatnych

• Możliwość ustawienia stałego kalendarza dni wolnych dla każdego 
programu pozwala uniknąć nawadniania w dni wizyt ekipy serwisowej 
(dla harmonogramów nieparzystych/parzystych/cyklicznych)

• Łatwa instalacja w budynkach lub na zewnątrz dzięki fabrycznie 
wmontowanemu przewodowi zasilającemu

• Szybkie programowanie w zaledwie 3 krokach zapewnia  
łatwą konfigurację

• 3 dostępne programy i maksymalnie 4 pory uruchomienia dla 
każdego programu pozwalają zaspokoić potrzeby różnych obiektów

• Funkcja nawadniania za pomocą jednego przycisku ułatwia 
użytkowanie

• Duży podświetlany ekran LCD zapewnia lepszą widoczność  
w warunkach słabego oświetlenia i bezpośredniego nasłonecznienia

• Program Contractor Default™ umożliwia proste zapisywanie  
i wczytywanie niestandardowych harmonogramów

• Funkcja opóźnienia nawadniania o maks. 14 dni i automatycznego 
wznawiania nawadniania po upływie tego opóźnienia

• Funkcja obejścia czujnika deszczu pozwala na określanie,  
które sekcje będą reagować na sygnały z czujnika deszczu

• Ręczne sezonowe korekty programów pozwalają na łatwe 
zmniejszanie lub zwiększanie intensywności nawadniania  
w wybranych programach

Specyfikacja
• Temperatura robocza: do 65°C.
• Temperatura magazynowania: Od -40°C do 66°C
• Wilgotność robocza: Maks. 95% przy temperaturze od 10°C do 49°C 

w środowisku bez kondensacji

Parametry elektryczne
• Wymagane zasilanie: 230 VAC przy 50/60 Hz; 120 VAC (±10%)  

przy 60 Hz
• Wyjście: 1 A przy 24 VAC
• Przekaźnik uruchomienia głównego elektrozaworu lub  

przekaźnik pompy
• Nie wymaga zewnętrznej baterii zapasowej. Pamięć nieulotna stale 

zapisuje bieżące programy, a w razie zaniku zasilania bateria litowa  
o trwałości 10 lat podtrzymuje ustawienia zegara oraz daty sterownika

Certyfikaty
• cULus, CE, FCC Part 15b, IPX4, NOM

Wymiary
• Szerokość: 20,1 cm
• Wysokość: 20,0 cm
• Głębokość: 9,0 cm

Modele
Zdjęcia przedstawiają wybrane modele. W celu sprawdzenia 
dostępności zapoznaj się z regionalnym cennikiem.

• TM2-4-230: 4 sekcje
• TM2-6-230: 6 sekcji
• TM2-8-230: 8 sekcji
• TM2-12-230: 12 sekcji
• TM2-4-AUS: 4 sekcje, Australia
• TM2-6-AUS: 6 sekcji, Australia
• TM2-8-AUS: 8 sekcji, Australia
• TM2-12-AUS: 12 sekcji, Australia

Akcesoria
• LNKWIFI: Moduł LNK WiFi umożliwiający zdalne sterowanie  

i odbieranie powiadomień za pośrednictwem urządzeń  
z systemem iOS lub Android

• Bezprzewodowy czujnik deszczu + mrozu z serii WR2
• Czujniki deszczu z serii RSD
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