 Compatível com WiFi!
Compatível com o NOVO Módulo LNK
WiFi da Rain Bird! Basta conectar o
Módulo LNK WiFi à porta de acessórios
do ESP-TM2, baixar o aplicativo móvel
da Rain Bird e acessar o seu sistema de
irrigação em qualquer lugar do mundo!

 80 anos de experiência
A reputação incrível da Rain Bird como
fornecedora de produtos de irrigação
de alta qualidade por mais de 80 anos se
comprova novamente com o ESP-TM2,
que oferece 3 anos de garantia comercial.

 Fácil de programar
O ESP-TM2 é fácil de programar e
usa a Extra Simple Programming
(Programação
extremamente
simples) da Rain Bird. Personalize seu
cronograma com facilidade e mantenha
a sua paisagem exuberante!

ESP-TM2 Modelo para terrenos de 2ª geração
Simples, flexível, confiável

O controlador de irrigação ESP-TM2 é a escolha perfeita para soluções
residenciais básicas. Com base no legado de The Intelligent Use of Water®,
(uso inteligente de água) da Rain Bird, este controlador oferece recursos de
economia de água simples e úteis.
Com a flexibilidade de 3 programas e 4 horários de início
disponíveis por programa, você pode personalizar seu cronograma
de irrigação de acordo com as necessidades da sua paisagem.
O ESP-TM2 oferece a interface Extra Simple Programming (Programação
extremamente simples) que você já conhece em um controlador
desenvolvido para oferecer durabilidade!

ESP-TM2 Modelo para terrenos de 2ª geração
Instalação rápida
 Disponível nos modelos de 4, 6, 8 e 12 estações
 Um produto ideal para instalações internas
e externas
 Cabo de alimentação de classe externa instalado
de fábrica para sua conveniência

Fácil de programar
 Programe um cronograma rapidamente em
apenas 3 etapas
 3 programas disponíveis (A, B, C) com até 4
horários de início para cada programa
 Irrigação manual simples com apenas um toque

Funções avançadas
 O Contractor Default™ (Padrão do usuário)
permite que você salve e restaure seu
cronograma personalizado
 A Delay Watering (Adiar rega) adia a irrigação por
até 14 dias e a retoma automaticamente após o
término do período de atraso programado
 O Sensor de supressão de chuva para qualquer
estação permite que você personalize quais
estações reagirão a um sensor de chuva
 Configuração de dias sem rega permanentes
por programa para garantir que a irrigação
nunca aconteça em dias em que a equipe de
manutenção esteja no local (para programas
ímpares/pares/cíclicos)
 O Seasonal Adjust (Ajuste sazonal) por programa
permite que você reduza ou aumente com
facilidade a irrigação por programa
 WaterSense® certificado quando instalado com
o Módulo WiFi LNK e o Sensor de chuva WR2 da
Rain Bird – economia de água de até 30%

Compatível com WiFi
 Compatível com o NOVO Módulo LNK WiFi da Rain Bird
 Oferece oportunidades de atualização para os seus
clientes sem necessidade de instalar um novo controlador
 A interface simples de usar do aplicativo móvel,
desenvolvida para prestadores de serviço e proprietários
de imóveis, concede acesso de qualquer lugar do mundo
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