
Sterownik Rain Bird ESP-RZXe
(wewnętrzny) WIFI

Sterownik Rain Bird ESP-RZXe WIFI*- idealny sterownik dla Twojej instalacji!
Sterowniki  Rain  Bird  ESP-RZXe  to  najpopularniejszy  model  programatorów  przeznaczonych  do  kierowania
niewielkimi instalacjami na terenach zieleni prywatnych oraz publicznych wzbogacony o funkcję LNK WiFi Ready*
umożliwiającą obsługę zdalną za pomocą sieci wifi.
Sterownik Rain Bird ESP RZXe to urządzenie łatwe w obsłudze. Menu składa się z prostych do identyfikacji symboli
rysunkowych zrozumiałych także dla niedoświadczonych użytkowników. Programowanie sterownika ESP RZXe odbywa
się za pomocą przycisków znajdujących się tuż przy wyświetlaczu urządzenia. Sterownik ESP-RZXe posiada szerokie
spektrum  funkcji  i  możliwości  do  sterowania  nawadnianiem  ogrodu.  Urządzenie  charakteryzuje  się  unikalnym
systemem indywidualnego programowania każdego zaworu.  Programator ESP RZXe Rain Bird posiada różnorodne
możliwości zaplanowania czasu trwania nawadniania, godziny rozpoczęcia cyklu oraz dni nawadniania. 
Funkcja LNK WiFi Ready: 

Sterownik RainBird wifi ready posiada opcję dołączenia modułu wifi Rain Bird LINK*. Moduł ten pobiera dane na
temat aktualnych warunków atmosferycznych z trzech najbliższych stacji pogodowych (również z prywatnych), a
następnie dopasowuje do nich czas trwania sekcji wprowadzając codzienne regulacje. Moduł zapewnia nawet do
30% oszczędności wody w połączeniu z lokalnym czujnikiem opadu deszczu bądź wilgotności. Dzięki modułowi
użytkownik łatwiej wprowadzi ustawienia sekcji, włączy/wyłączy je ręcznie, jak również dostanie powiadomienie
o nieprawidłowościach związanych z działaniem systemu podczas swojej nieobecności. 

Sprzedawane oddzielnie - kliknij poniżej, aby przejść do widoku modułu

Dane techniczne: Producent   : Rain Bird
Liczba obsługiwanych sekcji: 1-4 / 1-6 / 1-8
Rodzaj sterownika   : z konkretną liczbą sekcji
Miejsce zawieszenia   : w pomieszczeniu

https://www.nawodnienia.eu/sterowniki-nawadniania-230v/rain-bird/rb-f55001,p1591452549


Możliwość sterowania przez Wifi   : tak

Parametry techniczne

• Rodzaj zasilenia: wymagane wejście: 230 VAC ± 10%, 50 Hz; wyjście: 650 mA; 2 x bateria AAA dla awaryjnego
podtrzymania zasilania
• Lokalizacja: wewnętrzny
• Liczba sekcji wbudowanych: 4-8 zależnie od wybranego modelu
• Czas pracy sekcji [min-max. h]: 1 min- 199 min
• Liczba programów: sekcje programowane indywidualnie - możliwość programowania zaworów niezależnie
• Liczba startów dziennie podczas programu: 6
• Budżet wodny: tak, -90% do +100%
• Ręczne uruchamianie: tak
• Liczba elektrozaworów na sekcję: 1
• Liczba sekcji mogących pracować jednocześnie: 1
• Programowanie według: cyklicznie (cykl 7-dniowy, różnorodny 1-6 dni, dni parzyste/nieparzyste, wybrane dni)
• Program testowy: nie
• Program domyślny po przerwie w dostawie prądu: tak
• Współpraca z czujnikami: tak - wszystkie stacje mogą niezależnie działać zgodnie z czujnikiem pogody lub
ignorować go
• Obsługa zaworu głównego lub przekaźnika pompy
• Możliwość współpracy z modułem wifi LNK
• Funkcje dodatkowe:
- Sterownik umożliwia użytkownikowi kopiowanie programu z poprzedniej strefy
- Funkcja przywracania ustawień domyślnych
- Wyłącznik diagnostyczny w razie uszkodzeń obwodów
 
Wymiary
Szerokość: 16,9 cm
Wysokość: 15,0 cm
Głębokość: 3,9 cm
 
Kompatybilny z zaworami elektromagnetycznymi 24VAC

VIDEO

• Moduł LNK Wifi

•  Ustawianie daty i godziny

• Nawadnianie ręczne 

• Ustawianie czasów nawadniania

•  Ustawianie korekty sezonowej

• Zapamiętywanie i przywracanie ustawień 

•  By-pass czujnika deszczu

•  Kopia ustawień sekcji

• Kopiowanie ustawień - program instalatorski 
 

VIDEO - Porównanie sterowników ESP-RZXe i ESP-TM2
 


