
  Przystosowany do pracy z Wi-Fi!
Kompatybilny z NOWYM modułem LNK 
WiFi Rain Bird!  Wystarczy podłączyć 
moduł LNK WiFi do portu akcesoriów 
ESP-TM2, pobrać aplikację mobilną 
Rain Bird i uzyskać dostęp do swojego 
systemu nawadniania z dowolnego 
miejsca na świecie!

  80 lat doświadczenia
Znakomita reputacja � rmy Rain Bird, 
związana z dostarczaniem wysokiej jakości 
produktów do nawadniania od ponad 80 
lat, została ponownie potwierdzona przez 
model ESP-TM2, na który udzielana jest 
3-letnia gwarancja handlowa.

  Łatwy w programowaniu
ESP-TM2 jest łatwy w programowaniu i 
użytkowaniu dzięki funkcji Extra Simple 
Programming � rmy Rain Bird. Teraz 
możesz z łatwością dostosować swój 
harmonogram podlewania, aby uzyskać 
bujną roślinność.

ESP-TM2 Tract Model drugiej generacji

Prosty, elastyczny, niezawodny

Sterownik nawadniania ESP-TM2 jest perfekcyjną opcją do podstawowych 
rozwiązań domowych.  Bazując na systemie Rain Bird — The Intelligent 
Use of Water®, ten sterownik oferuje proste funkcje oszczędności wody, 
z których użytkownicy rzeczywiście korzystają. 

Dzięki elastyczności 3 programów i 4 czasom rozpoczęcia 
dostępnym w każdym programie możesz dostosować swój 
harmonogram nawadniania do potrzeb swojego terenu. 
ESP-TM2 jest wyposażony w znany interfejs Extra Simple Programming w 
bardzo trwałym sterowniku!



ESP-TM2 Tract Model drugiej generacji

Szybka instalacja

  Dostępny jako modele o 4, 6, 8 i 12 sekcjach
  Produkt przystosowany do instalacji 

wewnętrznych i zewnętrznych
  Zamontowany fabrycznie przewód zasilania 

zewnętrznego dla Twojej wygody

Łatwy w programowaniu

  Szybkie programowanie harmonogramu 
zaledwie w 3 krokach
  3 dostępne programy (A, B, C) z maksymalnie 

4 czasami rozpoczęcia dla każdego programu
  Proste nawadnianie ręczne za jednym 

dotknięciem

Zaawansowane funkcje

  Contractor Default™ umożliwia łatwe zapisywanie 
i odtwarzanie własnego harmonogramu
  Opóźnienie nawadniania do 14 dni oraz 

automatyczne wznowienie nawadniania po 
upływie ustawionego opóźnienia
  Pomijanie czujnika deszczu dla dowolnej sekcji 

umożliwia wybór sekcji, które będą reagowały 
na czujnik deszczu
  Ustawienie stałych dni wyłączenia w każdym 

programie w celu zapewnienia, że nawadnianie
  nie będzie włączane, gdy ekipa serwisowa 

jest na miejscu (dla harmonogramów dni 
nieparzystych/ parzystych/ co kilka dni)
  Regulacja sezonowa przez program umożliwia 

łatwe zmniejszanie lub zwiększanie czasów 
nawadniania wszystkich programów
  Certy� kacja WaterSense® w przypadku instalacji 

z modułem LNK WiFi � rmy Rain Bird z czujnikiem 
deszczu WR2 — pozwala na oszczędność wody 
nawet do 30%
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Przystosowany do pracy z Wi-Fi

  Kompatybilny z NOWYM modułem LNK WiFi Rain Bird
  Umożliwia aktualizację u klientów bez konieczności 

instalacji nowego sterownika
  Łatwy w użyciu interfejs w postaci aplikacji mobilnej, 

zaprojektowany dla wykonawców i właścicieli domów, 
umożliwia dostęp z dowolnego miejsca na świecie


