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Simboli 
 

POZOR: Ta simbol označuje pomembna navodila 
ali pogoje, ki lahko vplivajo na učinkovitost 
namakanja ali na delovanje krmilnika. 

 
PROGRAMSKO STIKALO:  Ta simbol nakazuje, 
da morate na krmilniku zavrteti programsko 
stikalo na ustrezno nastavitev, da bi tako sledili 
napotkom v posameznem delu. 
 

OPOZORILO: Ta simbol označuje pomembna 
navodila v zvezi z delovanjem, funkcijami, 
namestitvijo ali vzdrževanjem. 

 

PONOVITEV: Ta simbol označuje, 
da je morda potrebna ponovitev predhodnih 
korakov ali dejanj za nadaljevanje oz. zaključek     
programiranja krmilnika. 
 

MOŽNOST DODATNE FUNKCIJE: 
Ta simbol označuje, da so v tem položaju 
programskega stikala na razpolago dodatne 
funkcije. Dodatne informacije najdete v 

 razširjenih navodilih za uporabo, poglavje 
 "Posebne funkcije". 
 

POZOR: Ta simbol opozarja na prisotnost 
električnega toka in elektromagnetne 
energije, zaradi česar obstaja tveganje     

 električnega udara, sevanja ali drugih nevarnih 
 okoliščin. 
 

Varnostne informacije 
 

POZOR: Datum in ura se shranjujeta 
z litijsko baterijo. Pri odstranjevanju 
baterije morate upoštevati lokalne predpise. 

 

POZOR: Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo 
je odobrilo podjetje Rain Bird. Zaradi uporabe 
neodobrene opreme se lahko poškoduje krmilnik 

 oziroma se razveljavi garancija. Celotni seznam 
 kompatibilne opreme najdete na spletnem 
 naslovu: www.rainbird.com/controllersupport 

 

POZOR: Izvedite posebne zaščitne ukrepe, če 
boste položili priključne kable ventila 
(imenovane tudi priključni kabli postajnega 
ventila ali priključni  kabli magnetne tuljave) 
zraven drugih kablov oz. po istem kabelskem 
kanalu kot preostale kable, npr. kable za 
razsvetljavo zelenic, nizkonapetostne kable ali 
visokonapetostne napajalne kable. Vse vodnike 
morate skrbno ločiti med seboj ter jih izolirati. 
Pazite, da med nameščanjem kablov ne 
poškodujete izolacije. Kratek stik (kontakt) med 
priključnimi kabli ventila 
in drugimi viri električne energije lahko povzroči 
poškodbe krmilnika. Nevarnost požara. 
 

OPOZORILO: Naprava ni namenjena osebam 
(vključno z otroki) z zmanjšano telesno, 
senzorično ali umsko sposobnostjo oziroma 
nezadostnim znanjem in izkušnjami, razen v 
primeru, da jih med uporabo naprave nadzira in 
usmerja oseba, odgovorna za njihovo varnost. 
Ustrezno nadzorujte otroke, da se ne bodo igrali 
z napravo. 

 

Odstranjevanje elektronskih naprav 
 

V skladu s smernicami ES 2002/96/ES in 

evropskim standardom EN 50419:2005 

tega izdelka ne smete odvreči med 

gospodinjske odpadke. Napravo morate 

odstraniti na ustrezen način z ločevanjem 

sestavnih delov, da je možna reciklaža. 
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Preverite vsebino embalaže  

 
 

a. Krmilnik ESP-Me  

b. Navodila za uporabo  

c. Kratka navodila/Diagram programiranja (v 
vratih krmilnika) 

d. Posebne funkcije  

e. Material za pritrditev (Kabelske matice, 
samo za zunanji model) 

f. Ključ za vrata  
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Uvod 
 
Dobrodošli pri podjetju Rain Bird! 
Zahvaljujemo se vam za nakup modularnega  
krmilnika Rain Bird ESP-Me. 

 

Že več kot 70 let se ponudniki namakanja po vsem 
svetu zaradi visoko kakovostnih proizvodov in 
storitev odločajo za Rain Bird. 

Krmilnik ESP-Me 
Krmilnik Rain Bird zagotavlja dolgoletno in 
učinkovito nadziranje namakanja. 

Model za notranjo uporabo lahko priključite 
na vir napajanja preko transformatorja, ki ga 
lahko namestite le znotraj stavbe, model za 
zunanjo uporabo pa ima vgrajen 
transformator in ga lahko na vir električne 
energije priključite preko električnega kabla. 
Model za zunanjo uporabo lahko uporabljate 
tako zunaj, kot tudi v notranjih območjih. 

O krmilniku ESP-Me 
 

Krmilnik ESP-Me ima naslednje razširjene funkcije  za 
upravljanje z vodo: 

• Osnovni modul razpolaga standardno s 4 
postajami in ga lahko razširimo na do 22 
postaj z moduli s 3 ali 6 postajami. 

• Krmilnik upravlja glavni ventil ali zagonski 
rele črpalke ter tipalo za dež. 

 

 

 

• Štiri razpoložljive programe (A, B, C, D) lahko nastavite 
tako, da se namakanje izvaja ob določenih dnevih v 
tednu, ob lihih ali sodih dneh ali ciklično, torej v 
časovnih intervalih, ki jih nastavi uporabnik, kar 
zagotavlja fleksibilnost in nadzor nad časovnimi načrti 
namakanja. 

• Vsak program ima 6 začetnih časov, zato je isti 
program možno izvesti večkrat dnevno. 

• Samodejni alarm opozori na morebitno težavo, kot 
npr. na kratek stik v postaji ali na nepopolno nastavitev 
programa. 

• S funkcijo „Sezonska prilagoditev“ lahko podaljšate ali 
skrajšate čas namakanja glede na trenutne vremenske 
razmere. Nastavitve lahko uporabite za določen program 
ali za VSE programe. 

  Območje nastavitve znaša med 200 % do 5 %. 
•       S funkcijo „Zakasnitev namakanja“ (Zakasnitev namakanja 

zaradi dežja) lahko nastavite zakasnitev namakanja za do 14 
dni. Po preteku nastavljene zakasnitve namakanja se 
ponovno vklopi programirani časovni načrt. 

• Funkciji „Postaja - ročno namakanje“ ali „Program - ročno 
namakanje“ omogočata takojšnje namakanje z eno postajo 
ali z enim popolnim programom. 

• S funkcijo "Preverjanje vseh postaj“ preverite, če vsi ventili v 
sistemu pravilno delujejo. 

• Z izračunom skupnega obratovalnega časa za vsak program 
lahko izračunate čas trajanja namakanja od trenutka 
pričetka namakanja. S seštevkom vseh skupnih obratovalnih 
časov posameznih programov izračunate čas trajanja 
celotnega namakalnega procesa. 

• Funkcija „Obhod tipal za dež na posamezni postaji“ 
omogoča, da na posamezni postaji nastavite obhod tipala za 
dež. 

• Module lahko zamenjate med obratovanjem. Naprave ni 
potrebno izklopiti iz električnega omrežja, če želite 
posamezen  modul dodati ali odstraniti. 

 
 
Za delovanje naslednjih komponent ne potrebujete  
9-V- baterije: 

• S pomočjo vgrajene litijske baterije deluje prikaz 
datuma in ure do 10 let. 

• Programi in nastavitve se trajno shranjujejo 
na fiksnem pomnilniku krmilnika. 
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Moduli za dodatne postaje 
 

Z dodatnimi postajnimi moduli lahko povečate število 
razpoložljivih postaj na do 22 postaj. 

Standardno je krmilnik ESP-Me dobavljen z osnovnim 
modulom, ki podpira štiri postaje. 
Če potrebujete več postaj, lahko namestite do tri dodatne 
postajne module (niso zajeti v dobavi). 

 

OPOZORILO: Model S 6 postajami je združljiv samo z 
ESP-Me. S starejšimi krmilniki ni kompatibilen. 

Vrste modulov 
 

Osnovni modul 
(zajet v dobavi) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
       Razširitveni moduli 
         (dobavljivi posebej) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

    
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Krmilni elementi in prikazi Pomembne funkcije delovanja krmilnika ESP-Me: 
 

 

 

Preverjanje vseh postaj   

Ročno namakanje  

Tipalo za dež 
Velja za vse programe. 
Lahko se ustavi, da se 
preskočijo posamezne 
postaje. 

Programsko stikalo 
Zavrtite vrtljivo stikalo za 
izbiro programske 
funkcije. 

Nastavitev 
začetnih časov 
namakanja 

Do 6 programov 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Čas delovanja 
postaje 

1 minuta do 6 ur 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

Tipka za izbiro programa 
Izberite program namakanja 
A, B, C ali D. 

 
Prikazovalnik alarmov 

Neprekinjeno sveti ali 
utripa, če pride do 
alarmnega stanja. 

 

 
Tipke nazaj/naprej   
Za izbiro programskih 
funkcij. 

 

Zakasnitev namakanja 
Do 14 dni. 

 

 
Sezonska prilagoditev 
Nastavitev vrednost med 
5 % in 200 % 

 

 
Izbira namakalnih dni 

Po dnevih, liho, sodo ali 
ciklično. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprednji pokrov krmilnika ESP-Me 

 

Tipke – / + 
Za prilagoditev 
programskih nastavitev. 
(držite tipko – ali + za 
pospešitev nastavitev) 

 

 
Držite tipko za zagon 

Ročno namakanje
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4 POSTAJE 3 POSTAJE 
(ESPSM3) 

6 POSTAJ 
(ESPSM6) 



Preglednica možnosti programiranja 

Definicije krmilnika 
 

Program 

Program je individualno nastavljiv časovni načrt 
namakanja, v katerem so določeni dnevi namakanja, 
začetni čas namakanja in časi obratovanja posameznih 
postaj. Izbirate lahko med štirimi različnimi programi 
(A, B, C in D). 

 

Postaja 

Postaja ustreza enemu ventilu, ki je povezan s 
krmilnikom in deluje skladno s časovnimi načrti 
namakanja. 

 

Začetni čas namakanja 

"Začetni čas namakanja" je določena ura, ob kateri prične 
delovati program namakanja. Izbirate lahko med do 
šestimi začetnimi časi na dan. 

 

Čas delovanja postaje 

"Čas delovanja" postaje je čas trajanja namakanja (npr. 20 
minut). Čas delovanja postaje znaša od 1 minute do 
maksimalno 6 ur. 

 

Izbira namakalnih dni 

Izbirate lahko med štirimi različnimi možnostmi 
namakanja: 

Nastavitev po dnevih (uporabniška nastavitev)  

To je standardna programska nastavitev, ki se tudi 
najpogosteje uporablja. Namakanje se nastavi na 
določene dneve v tednu tako, da izberete VKLOP (EIN) 
ali IZKLOP (AUS) za posamezen dan v tednu. 

 

Razširjene možnosti 

Lihi dnevi 

Namakanje se nastavi za vse LIHE koledarske dni, 
npr. za 1., 3., 5. ... 29. 

Sodi dnevi 

Namakanje se nastavi za vse SODE koledarske dni, 
npr. za 2., 4., 6. ... 30. 

Ciklično 

Namakanje se nastavi v določenih časovnih 
intervalih, npr. vsaka 2 ali vsake 3 dni itn. 

Sezonska prilagoditev 

Čas trajanja namakanja lahko podaljšate ali 
skrajšate glede na aktualne vremenske razmere. 

 

Zakasnitev zaradi dežja 

Nastavite lahko zakasnitev namakanja do 14 dni. 
 

Obhod tipal za dež 

Tipalo za dež lahko obidete glede na program ali 
glede na postajo 

. 
 

Program - ročno namakanje ali postaja - ročno namakanje 

Uporabnik lahko nemudoma zažene določen program ali 
postajo. 

 

Preverjanje ventilov (VT) 

VT priključna sponka se nahaja na osnovnem 
modulu, ki se uporablja za identifikacijo postaje. Ta 
VT priključna sponka se vedno nahaja v položaju 
"VKLOP" (EIN). 

 

Diagram programiranja 
 

Preden pričnete s programiranjem, izpolnite diagram 
programiranja. 

Sledite navodilom za vzpostavitev časovnih načrtov 
namakanja za vsak program posebej. 
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Delovanje krmilnika 
 

 

Samodejni način delovanja 
Namakanje se samodejno vklopi skladno 
s časovnimi načrti namakanja. 

SAMODEJNI NAČIN DELOVANJA je običajni način 
delovanja. Ko ste zaključili programiranje, ponovno 
nastavite programsko stikalo na SAMODEJNI NAČIN. 

Med namakanjem: 

Na zaslonu se prikazuje utripajoč simbol škropilnika, številka 
aktivne postaje ter preostali čas delovanja te postaje. 

4. Pritisnite tipko       Naslednja postaja, da prekinete 
namakanje za aktivno postajo in skočite na naslednjo 
postajo . 

 
 
 
 

 
 

1.  Programsko stikalo nastavite na AUTO 
RUN. 

 

V SAMODEJNEM NAČINU DELOVANJA: 

Na zaslonu se prikazuje trenutni čas. 

 

  

 

 
 
 

 
 

 
 

5. Če želite prekiniti aktiven program, obrnite programsko 
stikalo krmilnika na IZKLOP (AUS) ter ga pustite v tem 
položaju za vsaj 3 sekunde. Nato nastavite programsko 
stikalo nazaj na SAMODEJNI NAČIN. 

 

OPOZORILO: V nekaterih primerih se na zaslonu 

ne prikaže sporočilo kot na sliki 1, npr. če je 
aktivirana "Zakasnitev zaradi dežja" ali 
je funkcija "Obhod tipal za dež" nastavljena v načinu 
"Obhod" za eno ali več postaj. 

Tako ročno zaženete program: 

2. Pritisnite tipko "Izbira programa" in izberite program. 
 

3. Tipko držite ter pritisnite na tipko Ročni zagon in jo 
držite, da prične prikazani program delovati takoj. 

Izklop 
S to tipko nemudoma prekinete vse 
postopke namakanja in ustavite predvideno 
samodejno delovanje,dokler se programsko 
stikalo krmilnika ne povrne v položaj 
"samodejni način delovanja". 
 

 

MOŽNOST DODATNE FUNKCIJE 
 

 
1.  Programsko stikalo obrnite v položaj 
IZKLOP (AUS). 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

Programirani časovni načrti namakanja in trenutni 
datum/čas se trajno shranijo v spominu, tudi če je 
krmilnik izklopljen ali v primeru nenadnega izpada 
električne energije. 

 

OPOZORILO: Dokler se krmilnik nahaja v načinu 
IZKLOP (AUS), se namakanje ne bo samodejno 

zagnalo. 
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Osnovna navodila o delovanju 

krmilnika 

Spremenite prikazovalni čas (12 ali 24 ur): 

4. Če utripajo MINUTE (MM),  pritisnite 

 

 

Nastavitev datuma 
S to funkcijo nastavite datum. 

 
 

 

 

1. Programsko stikalo nastavite na DATUM. 
 

2. Pritisnite na  ali na  za 
nastavitev DNEVA (DD), nato pritisnite     

 

3. Pritisnite na ali na za nastavitev 
MESECA (MM), nato pritisnite 

4. Pritisnite na ali na za nastavitev 

LETNICE (LL). 

 
 
 
 
 
5.  Pritisnite na   ali na       za izbiro želenega 

prikazovalnega časa, nato pritisnite za vrnitev v  
nastavitev časa. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Nastavitev ure 
S to funkcijo nastavite uro. 

 
 

1.  Programsko stikalo nastavite na URA. 

OPOZORILO: Prikazovalni čas standardno ustreza 
vašemu geografskemu območju v skladu z vrsto 
električnega toka, ki ga določi krmilnik.     
Prikazovalnik časa lahko spremenite, če sledite 
zgoraj opisanim korakom. 

 
Izbira programa 
S to funkcijo izberete program 

2. Pritisnite na  ali na        za 
nastavitev URE (HH) (preverite, da je 
nastavitev AM/PM pravilna), nato 

 

za pripravo ali spremembo časovnega načrta 
namakanja. 

                            pritisnite  
 

3. Pritisnite na       ali na za nastavitev 
MINUT (MM). 

1. Pritisnite tipko "Izbira programa" in 
izberite želeni program A, B, C ali D. 

 

 
 

   

 
 

OPOZORILO: Čas se samodejno nastavi na AM 
oziroma na PM. (Pritisnite na         ali na ter 

 DRŽITE  za pospešitev nastavljanja). 

OPOZORILO: Preverite, da je 
med programiranjem na zaslonu prikazan želeni 
program (A, B, C oder D). 
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Začetni čas namakanja  

S to funkcijo nastavite uro, ob kateri 
posamezen program prične z 
namakanjem. 

Za vsak program je na razpolago do šest začetnih časov 
namakanja (1-6). 

 
 

1.  Programsko stikalo obrnite na 
Začetni čas namakanja. 

 

2.  Pritisnite na      ali na     za 
nastavitev 1. časa 
namakanja (preverite, da je 
nastavitev AM/PM 
pravilna), nato pritisnite  

 

Čas delovanja postaje   
S to funkcijo nastavite čas trajanja namakanja za 
posamezno postajo. 

 

 MOŽNOST DODATNE FUNKCIJE  
 

Čas delovanja lahko nastavite v razponu od ene 
minute do šest ur. Po 60 minutah se naprava prilagaja v 
10 minutnih intervalih. 

 
 

1.  Programsko stikalo obrnite na 
Postaja - ročno namakanje. 

 

2. Pritisnite na   ali na   
za nastavitev želenega časa 
delovanja izbrane postaje, 
nato pritisnite 

. 
 
 
 

A

 

1
 

1200
  

 

 
  

 

 
 

 
PONOVITE postopek za nastavitev dodatnih 
začetnih časov (2,3, itd.) za izbrani program. 
 

Postaje v izbranem programu obratujejo po vrstnem redu 
od 1 do 22. Programi se izvajajo po vrstnem redu od A do 
D. 

Če je začetni čas namakanja v več programih enak, se 
vklopijo drug za drugim. Če je na primer program A 
nastavljen na čas delovanja 40 minut, program B pa na 20 
minut, se program B vklopi šele, ko se konča program A. 

 
OPOZORILO: Prednastavljeni standardni začetni 
čas programa A je 8:00 AM. Pri drugih programih 
začetni čas NI standardno nastavljen. 

 
 

PONOVITE postopek za nastavitev časa delovanja za 

vse preostale postaje v izbranem programu. 

 

OPOZORILO: Standardni čas delovanja 
program A znaša 10 minut za 
postaje 1 do 4. 
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Izbira  

namakalnih dni 
 
 

Uvod in pregled 
Program lahko nastavite tako, da se izvaja ob določenih 
dnevih v tednu, ob določenih koledarskih dnevih ali v 
rednih časovnih intervalih, npr. vsak tretji dan. 

 

Izbirate lahko med štirimi 
različnimi možnostmi namakanja: 

 

Nastavitev po dnevih (uporabniška 
nastavitev/ standardna) 

 

To je standardna programska nastavitev, ki se tudi 
najpogosteje uporablja. Namakanje nastavite na 
določene dneve v tednu tako, da izberete  
VKLOP (EIN) ali IZKLOP   (AUS) za vsak dan v tednu. 

Možnosti namakanja 
S to funkcijo izberete koledarske dneve ali časovne 
intervale, v katerih se bo izvajal program namakanja. 
 

 

Nastavitev po dnevih (uporabniška 

nastavitev) 
 

To je standardna nastavitev krmilnika. Namakanje se 
nastavi na določene dneve v tednu tako, da izberete 
VKLOP (EIN) ali IZKLOP (AUS) za posamezen dan v 
tednu. 

Tako programirate nastavitev po dnevih: 
 

1.  Programsko stikalo 
obrnite na CIKEL. 

 

2.  Za izbiro želenega programa 
pritisnite tipko Izbira programa. 

 

3.  Pritisnite na   ali na        za izbiro 
NASTAVITVE PO DNEVIH. 

 
1, 3, 5...29    Lihi dnevi 

 

Namakanje se nastavi za vse LIHE koledarske dni, npr. za 
1., 3., 5. ... 29. 

 

2, 4, 6...30    
Sodi dnevi 

 
Namakanje se nastavi za vse sode koledarske dni,

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

npr. za  2., 4., 6.,... 30. 
 

Ciklično 
 

Namakanje se nastavi v določenih časovnih 
intervalih, npr. vsaka 2 ali vsake 3 dni itn. 

 
 
1  MO 

4.  Programsko stikalo 
nastavite na 1 (MONTAG - 
PONEDELJEK). 

 

5. Pritisnite        ali        za 
oznako izbranega dne ali z         
IZKLOP ali z         VKLOP 
(standardno) za namakanje, 
nato obrnite programsko 
stikalo na naslednji dan v 
tednu.   

 
 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
 
 
 
 
 

PONOVITEV za nastavitev dodatnih dni po želji v    

 izbranem programu.   
 

 OPOZORILO: Primer: Četrtek je nastavljen na IZKLOP 
 (AUS), ostali dnevi na VKLOP (EIN). 

 

7   7 Razširjena navodila za uporabo ESP-Me Izbira namakalnih dni 



B 

C

Razširjeni cikli 
 

MOŽNOST DODATNE FUNKCIJE 
       

Če ne želite nastaviti časovnega načrta namakanja po 
dnevih, imate na izbiro 3 dodatne možnosti: 

 

Možnost 1: 
 
 

1, 3, 5...29    Lihi dnevi 
 

Namakanje se nastavi za vse LIHE koledarske dni, npr. za 
1., 3., 5. ... 29. 

 

OPOZORILO: Če je zadnji dan v mesecu lihi dan, 
npr. 29. februar ali 31. v mesecu, se namakanje 
ne izvede. 

Tako programirate nastavitev po lihih dnevih: 
 

1. Programsko stikalo  
obrnite na CIKEL 

NAMAKANJE. 
 

                                     2. Za izbiro želenega programa            
                  pritisnite tipko Izbira programa.

Možnost 2: 
 
 

2, 4, 6...30    Sodi dnevi 

Namakanje se nastavi za vse SODE koledarske dni, 
npr. za 2., 4., 6. ... 30. 

Tako programirate nastavitev po sodih dnevih: 
 

1.  Programsko stikalo obrnite na CIKEL 
NAMAKANJE. 

 

2.  Za izbiro želenega programa 
pritisnite tipko za izbiro 
programa. 

 

3.  Pritisnite          ali     za 
izbiro 2,4,6 (SODA). 

 
 
 
 
 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

3. Pritisnite        ali     za 
izbiro  1,3,5 (LIHA). 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1  MO 

 
 
 
 
 
 
 
 

OPOZORILO: Prikaže se 
2,4,6, če programsko 
stikalo obrnete  na   

poljuben dan v tednu.  

 
 
 
 
 
 
 

 
1 MO 

 

 
 
 
 

OPOZORILO: Prikaže 
se 1,3,5, če 
programsko stikalo   

obrnete na poljuben 
dan v tednu.  
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PROGRAM 
SELECT 

D

D

D

Možnost 3: 
 
 

Ciklično 
 

Namakanje se nastavi na določene časovne 
intervale, npr. vsaka 2 ali vsake 3 dni itn. 

Tako programirate ciklično nastavitev: 
 

1.  Programsko stikalo obrnite na CIKEL      
NAMAKANJE. 

 
 

2.  Za izbiro želenega programa 
pritisnite tipko Izbira programa. 

 

3.  Pritisnite      ali             za izbiro 
CIKLIČNO, nato pritisnite 

Preostali dnevi 

PREOSTALE DNEVE lahko nastavite na 0 do 31. Če 
želite na primer jutri pričeti z namakanjem , nastavite 
število PREOSTALIH DNI na "0". 

   5.   Pritisnite           ali na          za nastavitev PREOSTALIH DNI    
(med 0-31 dni) do naslednjega namakanja.  

NASLEDNJI DAN NAMAKANJA se na zaslonu posodobi 
in prikaže čas pričetka namakanja. 

 

 
 

   

 

 
 
 

 
 
 
 

 

   
V prikazanem primeru se namakanje izvaja vsak 3. dan. 
Ker so preostali dnevi nastavljeni na „1“, se namakanje 
prične naslednji koledarski dan (v tem primeru je to 
četrtek). 

 

 
 
 
 

Dnevni interval 

DNEVNI INTERVAL lahko nastavite na 2 do 31 dni. Če 
na primer želite namakati vsaki drugi dan, 
nastavite dnevni interval na "2". Če želite namakati vsak 
tretji dan, nastavite dnevni interval na 
„3“. 

 
 
 
1  MO 

 
OPOZORILO: CIKLIČNO 
se prikaže, če se programsko 
stikalo nahaja v poljubnem    
položaju funkcije "Izbira dni 
namakanja". 

4. Pritisnite     ali na       za nastavitev želenega 

DNEVNEGA INTERVALA (med 2-31 dni), nato pritisnite
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Razširjene možnosti 
 

Napotke k osnovnim nastavitvam najdete v 

kratkih navodilih v vratih krmilnika. 

 
Sezonska prilagoditev 
 Čas trajanja namakanja lahko podaljšate 
ali skrajšate glede na trenutne vremenske 
razmere. 

 

 MOŽNOST DODATNE FUNKCIJE 

Obratovalne čase vseh postaj je možno prilagoditi v okviru 
enega programa, tako da nastavite vrednost za sezonsko 
prilagoditev. 

Standardna nastavitev prikazuje vse programe (A, B, C, D) 
in vsakokratna nastavitev bo prevzeta za vse programe. Če 
želite spremeniti vrednost (%) po posameznih programih, 
pritisnite tipko za izbiro programa in povečajte ali 
zmanjšajte vrednost %. 

 
 

OPOZORILO: Vrednosti za nastavitev sezonske 
prilagoditve znašajo med 5% in 200 %. Primer: 
Nastavljena vrednost 150% pomeni, da se čas 

 delovanja iz 10 minut podaljša na 15 minut. 
 

OPOZORILO: „Sezonska nastavitev“ prikazuje  
na zaslonu vse programske simbole. Da 
uporabite sezonsko nastavitev za vse programe, 

 povečajte ali zmanjšajte vrednost % na želeno 
 vrednost. Če želite uporabiti nastavitev samo za 
 določen program, pritisnite tipko za izbiro programa 
 in nato izberite Izklop nastavitve.

Sezonska prilagoditev 
 

1. Programsko stikalo  obrnite   v 
položaj SEZONSKA  
PRILAGODITEV %. 

 

2.  Pritisnite           ali        za 
povečanje ali zmanjšanje 
vrednosti v % za "Sezonsko 
prilagoditev" (5-200%). 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
3. Če prilagoditve ne uporabljate v vseh programih, 

pritisnite tipko za izbiro programa in izberite želeni 
program. 

 
OPOZORILO: V prikazanih časih namakanja so zajete 
vse sezonske nastavitve. Primer: Za postajo 1 je 

 nastavljen čas namakanja v trajanju 10 minut. 
 Vrednost "Sezonske prilagoditve" znaša 150%. Nov 
 čas namakanja je 10 minut x 150% = 15 minut. 

HH MM 
  

 
 

 
 
 

                                        OPOZORILO: Simbol "Sezonska prilagoditev"je na 
                                            zaslonu prikazan v SAMODEJNEM NAČINU DELOVANJA. 

 

 
OPOZORILO: Če vklopite ročno namakanje na postaji 

                                       ali v programu,  bo uporabljena vrednost  
"Sezonske prilagoditve". 
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Zakasnitev namakanja  

Če je potrebno, nastavite zakasnitev 
namakanja na primer zaradi dežja, dela ali 
zabave na vrtu, ali kakšnega drugega 
razloga.  

Zakasnitev samodejnega namakanja lahko nastavite za 
obdobje do 14 dni, tudi če nimate vgrajenega dodatnega 
tipala za dež. Po preteku nastavljene zakasnitve 
namakanja, se namakanje nadaljuje skladno z načrtom 
namakanja. 

 

OPOZORILO: Možnost "Zakasnitve namakanja" 
ne vpliva na postaje z nastavljeno konfiguracijo za 

obhod  tipala za dež (glejte "Obhod tipal za dež za 
poljubno postajo" v poglavju "Posebne funkcije"). 

 
 

1.  Obrnite programsko stikalo 
na Zakasnitev namakanja. 

 

2.  Pritisnite           ali  na          
za nastavitev PREOSTALIH 
DNI, naslednji dan 
namakanja se na zaslonu 
posodobi in prikaže čas 
pričetka namakanja. 

Tipalo za dež 
Nastavite krmilnik tako, da upošteva 
oz. ne upošteva tipala za dež. 

 

 MOŽNOST DODATNE FUNKCIJE 

 

Če je vgrajeno opcijsko tipalo za dež, se namakanje prekine, 
kadar tipalo zazna dež. Če je "Tipalo za dež" nastavljeno na 
ZAOBIDI         , noben program ne upošteva tipala za dež. 

Nastavitev "Obhod tipala za dež" velja za vse programe in 
ne za posamezen program. Lahko pa nastavite postajo 
tako, da ne upošteva tipala za dež. Tipalo za dež ne 
upošteva postaj,  ki so nastavljene tako, da zaobidejo 
tipalo za dež. To običajno pride v poštev na površinah, ki 
jih je kljub padavinam potrebno namakati. To so na 
primer rastline, ki stojijo pod streho. Za podrobnosti glejte 
poglavje „Obhod tipala za dež za poljubno postajo“ v 
poglavju „Posebne funkcije“. 
 

 OPOZORILO: Krmilnik ESP-Me ni kompatibilen z 
 običajnim odprtim tipalom za dež. 

 Krmilnik je zasnovan za uporabo z običajno 
 zaprtim tipalom za dež. 

 

     1. Programsko stikalo  
obrnite v položaj Tipalo za dež. 

 

           2. Pritisnite      ali na        za  
            izbiro AKTIVEN      ali OBIDI 

 
 
 
 

 
 

V zgornjem primeru se namakanje preloži za 3 dni. 
Običajno namakanje se ponovno vzpostavi v sredo. 

 
 OPOZORILO: Nastavitve "Zakasnitev namakanja" se 
 na zaslonu prikažejo v 

SAMODEJNEM NAČINU DELOVANJA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 OPOZORILO: Simbol "Obhod tipala za dež" je na 
 zaslonu prikazan v SAMODEJNEM NAČINU 

 DELOVANJA, če je izbrana možnost ZAOBIDI. 
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Možnosti ročnega namakanja  

Za takojšnji pričetek namakanja na posamezni postaji ali v 
posameznem programu. 

 

 OPOZORILO: Vse možnosti ročnega namakanja 
 vsebujejo vrednost "Sezonske nastavitve". 
 

Za vzpostavitev ročnega namakanja - ali neposredno na 
postaji ali preko programa – obstajata dve možnosti: 

1. Ko nastavite želeni čas namakanja, držite tipko za zagon 
ročnega namakanja. 

2.  Pritisnite  ali na       za nastavitev     
PREOSTALEGA ČASA. 
 

3. Pritisnite na     ali na      za nastavitev PREOSTALEGA 
ČASA. 
 

4. Držite tipko DRŽITE TIPKO za zagon ročnega namakanja, 
da pričnete z namakanjem ali obrnite programsko stikalo 
v položaj "Samodejni način" za samodejni pričetek 
namakanja. 

 
 
 
 
 

  
 

 

 
 
 
 

 

5.  Namakanje se prične in na zaslonu se prikaže simbol 
škropilnika. 

 
 

ALI 

2.  Ko nastavite želeni čas namakanja, obrnite 
programsko stikalo v položaj SAMODEJNI NAČIN, da 
nemudoma pričnete z namakanjem. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Med ročnim namakanjem: 

V SAMODEJNEM NAČINU se na zaslonu prikaže simbol 
škropilnika, številka aktivne postaje in preostali čas 
delovanja. 

 

 
 

  

 
 

Postaja - ročno namakanje 
 

Takoj pričnite z namakanjem na 

poljubni postaji. 

Če se izvaja ročno namakanje, preidejo v samodejnem 
načinu delovanja prednastavljeni procesi namakanja v 
položaj NA ČAKANJU. 

 

        OPOZORILO: V vseh možnostih ročnega  
       namakanja je zajeta vrednost "Sezonske  
       nastavitve".

 

  
 
 
 
 
 
6.  Če želite prekiniti ročno namakanje, 

obrnite programsko stikalo krmilnika za tri 
sekunde v položaj IZKLOP (AUS) in nato 
nazaj v položaj SAMODEJNI NAČIN. 

 
 

1.  Programsko stikalo obrnite na 
Postaja - ročno namakanje. 
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Program - ročno namakanje 
 

Takoj pričnite z namakanjem v poljubno 
izbranem programu. 

Če se izvaja program - ročno namakanje, se prednastavljeni 
procesi namakanja  ne izvajajo. 

 
 OPOZORILO: V vseh možnostih ročnega namakanja je 
 zajeta vrednost "Sezonske nastavitve". 

Med ročnim namakanjem: 

V SAMODEJNEM NAČINU se na zaslonu prikaže simbol 
škropilnika, številka aktivne postaje in preostali čas 
delovanja. 

5. Pritisnite tipko NASLEDNJA POSTAJA, če se želite 
premakniti na naslednjo postajo. 

 

 
 

 
                  1.  Programsko stikalo obrnite  

  

                         na Program - ročno   
          namakanje. 
 

2.  Za izbiro želenega programa 
pritisnite tipko Izbira 
programa. Prikaže se celoten 
čas delovanja programa. 

 

3.  Držite tipko DRŽITE TIPKO za ročni zagon za pričetek 

namakanja. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.  Če želite prekiniti ročno namakanje, 

obrnite programsko stikalo krmilnika za tri 
sekunde v položaj IZKLOP (AUS) in nato 
nazaj v položaj SAMODEJNI NAČIN. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Po potrebi PONOVITE postopek za prehod  
dodatnih programov v položaj NA ČAKANJU ter 
ročno namakanje. 

 

    OPOZORILO: V položaju NA ČAKANJU se lahko nahaja 
    največ 38 postaj za vse štiri programe. 
 

4.  Namakanje se prične in na zaslonu se prikaže simbol 
     škropilnika. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OPOZORILO: Posamezen program lahko 
izvedete tudi ročno, če se programsko stikalo 
nahaja v položaju "Samodejni način" in 
pritisnete tipko za izbiro programa. Izberete 
program ter DRŽITE TIPKO za zagon ročnega 
namakanja. Glejte "Samodejni način" v 
poglavju „Delovanje krmilnika“ za več 
podrobnosti. 
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Izračun skupnega časa delovanja za 

posamezen program 
Prikaz skupnega časa delovanja za celoten program. 

S krmilnikom lahko določite skupni čas delovanja 
posameznega programa tako, da seštejete vse čase 
delovanja posameznih postaj v tem programu. 

Izračun skupnega časa delovanja za posamezen program: 

2. Pritisnite na           ali na       za nastavitev 
želenega časa delovanja. 

 
 
 

 
 

 
 

1.  Programsko stikalo obrnite 
na Program - ročno namakanje. 

 

2.  Prikaže se skupni čas  
delovanja za program A. 

 

 
 
 

3.  Držite tipko za ročni zagon za pričetek 
namakanja. 

 

4.  Obrnite programsko stikalo v položaj 
SAMODEJNI NAČIN, ko se na zaslonu izpiše 
TEST. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
3.  Pritisnite tipko za izbiro programa za prikaz skupnega 

časa delovanja naslednjega programa. 
 

PONOVITEV koraka 3 za 
prikaz skupnega časa delovanja preostalih 
programov. 

 

   OPOZORILO: Prikazan čas delovanja vsakega 

   programa je nastavljen čas delovanja v posamezni 
   sezoni in ima samo en začetni čas. 
 

Preverjanje vseh postaj 
Preverite delovanje ventilov v sistemu. 

 

 MOŽNOST DODATNE FUNKCIJE 

 

 
 
 
 
 
 
Med preverjanjem: 

V SAMODEJNEM NAČINU se na zaslonu prikaže simbol 
škropilnika, številka aktivne postaje in preostali čas 
delovanja. 

5.  Pritisnite tipko NASLEDNJA POSTAJA, 
če se želite premakniti na naslednjo postajo. 

Zaženite sekvenčni test za vse postaje, za katere ste 
nastavili čas delovanja. 

 
   OPOZORILO: Postaje z nastavljenim časom 
  delovanja 0 minut se ne preverijo. 

  

 
 

1.  Obrnite programsko stikalo v 
položaj Preverjanje vseh postaj. 

 
 
 
6.    Če želite prekiniti preverjanje, obrnite 

programsko stikalo krmilnika za tri 
sekunde v položaj IZKLOP (AUS) in nato 
v položaj  SAMODEJNI NAČIN. 
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Posebne funkcije 

Pregled 
Krmilnik ESP-Me razpolaga s„Posebnimi funkcijami“, ki 
omogočajo razširjeno krmiljenje namakanja. 

Seznam posebnih funkcij  
Funkcija Položaj programskega 

stikala  

• Zakasnitev med  ventili IZKLOP 

• Nastavitev glavnega ventila 
skladno s postajo 

Čas delovanja postaje 

• Dnevi zmeraj izklopljeni  Položaj "Dan" (pon, tor. itd.) 

• Obhod tipala za dež za 
poljubno postajo 

Tipalo za dež 

• Vračanje na tovarniške 
nastavitve 

Sezonska prilagoditev 

• Shranjevanje programov Preverjanje vseh postaj 

• Ponovna vzpostavitev 
shranjenih programov 

Razširjeni cikli 

 

Položaji programskega stikala, preko katerih lahko dostopate 
do posebnih funkcij, so v teh navodilih označeni z opozorilom, 
glejte spodaj: 

 

MOŽNOST DODATNE FUNKCIJE 
 

Do dodatne funkcije lahko dostopite, če pritisnete     ali na   
in držite najmanj 3 Sekunde istočasno, glejte spodnjo sliko:

Zakasnitev med ventili 

Za nastavitev zakasnitve med postajami za vse  
programe. 

MOŽNOST DODATNE FUNKCIJE 

 

Ko se na posamezni postaji zaključi namakanje , lahko 
nastavite zakasnitev pričetka namakanja za naslednjo postajo 
za določen čas, in sicer med 2 sekundi do 9 ur (standardna 
vrednost znaša 0 sekund). S tem je zagotovljeno, da se ventil 
popolnoma zapre, preden se odpre naslednji. 
 
 OPOZORILO: Nekateri ventili se mehansko zaprejo 
 šele po preteku daljšega  obdobja. Odpiranje enega 
 ventila, preden se je prejšnji popolnoma zaprl, 
 lahko povzroči padec hidravličnega tlaka v sistemu. 
 Glavni ventil (MV) se prav tako odziva na 
 zakasnitev med posameznimi postajami. 
 

1. Programsko stikalo obrnite v položaj 
IZKLOP (AUS). 

2. Pritisnite       in         ter  DRŽITE, 
dokler se na zaslonu ne prikaže pogled 
Zakasnitev postaj. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

3. Pritisnite na        ali na        za nastavitev želenega 

časa zakasnitve.  

 

 

1
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4. Če pride v „SAMODEJNEM NAČINU“ do 
zakasnitve pričetka delovanja ventilov, 
se na zaslonu izmenično prikazujeta zapis 
„ZAKASNITEV“ in preostali čas do preteka časa 
zakasnitve med pričetkom delovanja 
posameznih ventilov. 

 

5. Če ste nastavili čas zakasnitve med posameznimi postajami, 
pritisnite tipko Naslednja postaja za prekinitev in pričetek 
namakanja za to postajo. 

 

Nastavitev glavnega ventila skladno s 

postajo 

Z uporabo glavnega ventila uravnavate oskrbo z vodo po 

posameznih postajah.  

 

MOŽNOST DODATNE FUNKCIJE 
 

Pri nekaterih sistemih je potrebno odpreti ali aktivirati glavni 

ventil (ali zagonski rele črpalke) za dovod vode do ventila. 

Nastavite krmiljenje glavnega ventila na MV VKLOP, če želite 

krmiliti ventile s pomočjo glavnega ventila.  
 

  OPOZORILO: Krmilnik ESP-Me ne podpira   
   običajno odprtega glavnega ventila. 

 

    
   1. Obrnite programsko stikalo na 
        Čas delovanja postaje  
 
   2. in držite hkrati. 
            

3 .  P r i t i s n i t e     a l i     za 
izbiro želene postaje. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Pritisnite       ali        za nastavitev MV VKLOP 

ali MV IZKLOP.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 OPOZORILO: V času zakasnitve med zadevnimi 

postajami ostaja glavni ventil odprt. Za dodatne 

podrobnosti glejte odstavek Oskrbovanje postaj 

v prejšnjem poglavju. 
 

OPOZORILO: Tovarniška nastavitev statusa                              
glavnega ventila je IZKLOP (AUS) za vse postaje. 

PGM 
A  
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Trajno izklopljeni dnevi 
Prepreči namakanje ob izbranih dnevih v tednu. 

 
MOŽNOST DODATNE FUNKCIJE 
 

Če ste v pogledu „Razširjeni cikli“ izbrali možnost „Lihi 
dnevi“, „Sodi dnevi“ ali „Ciklično“, lahko s to funkcijo določite 
stalni dan, ob katerem namakanja ne bo. 

 
       OPOZORILO: Določite lahko npr., da boste 

namakali ob vseh sodih dnevih z izjemo 
četrtkov, ker takrat običajno kosite travo. 

 
  OPOZORILO: Velja samo, če ste nastavili 

namakanje ob lihih ali sodih dnevih oziroma 
ciklično. 

 

1. Programsko stikalo obrnite 
na želeni dan v tednu  (Izbira 
namakalnih dni). 

2. Hkrati DRŽITE TIPKI     in     , da se prikaže pogled 
„Trajno izklopljeni dnevi“. 

3. Pritisnite      al i       za izbiro poljubnega 
dne kot „Trajno izklopljen dan “. 

 
OPOZORILO: Če ste določili poljuben dan kot 
„Trajno izklopljen dan , se na zaslonu pojavi 
simbol , ki prikazuje dan brez namakanja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PONOVITEV za izbiro „Trajno izklopljeni dnevi“ za 
druge dni po potrebi. Programsko stikalo obrnite 
na želeni dan. Uporabite tipki       ali    , da za    
trajno vklopite oziroma izklopite dan.  

Obhod tipala za dež za poljubno postajo 
Nastavite posamezno postajo tako,  da upošteva ali ne upošteva 

tipala za dež. 
 

MOŽNOST DODATNE FUNKCIJE 
 

Če je vgrajeno opcijsko tipalo za dež, se namakanje prekine, 
če tipalo zazna dež. Če ste funkcijo „Obidi tipalo za dež za 
poljubno postajo “ nastavili na OBIDI, izbrana postaja ne bo 
upoštevala tipala za dež. 

        Obidi tipalo za dež. 

           Tipalo za dež je AKTIVNO. 

 

 

 

                                                      1. Obrnite programsko                                  

                        stikalo na Tipalo za dež. 

2. Hkrati 
DRŽITE TIPKI        in       , 
dokler se na zaslonu ne 
pojavi pogled Obidi tipalo 
za dež za poljubno 
postajo. 

3. Pritisnite        ali        za izbiro želene postaje. 

4 .  Prit isnite      al i      za  i zbiro  AKTIVNO       ali  

OBIDI .   . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dodatne funkcije 
Na razpolago so naslednje dodatne funkcije: 

• Ponastavitev na tovarniške nastavitve 

• Shrani in ponovno vzpostavi shranjene programe 
 

Za dodatne informacije glejte kartico dodatnih funkcij , ki je 
vključena ob dobavi krmilnika ESP-Me. 

1 MO 
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ZUNANJI  

VIR ELEKTRIČNE ENERGIJE  

 

 

Namestitev 

Kontrolni seznam za namestitev  
Če prvič nameščate krmilnik ESP-Me, vam priporočamo, 
da sledite spodnjim korakom v navedenem vrstnem redu. 
 

Vsak korak obkljukajte na kontrolnem seznamu: 
 

      Kontrolni seznam (glejte stran IV) 

  Pripravite orodje za namestitev (glejte spodaj)            

    Izberite lokacijo 

  Namestite krmilnik 

  Priključite električno napajanje krmilnika    

    Namestite postajne module (opcijsko) 

  Priključite napeljavo za vodo 

  Zaključite namestitev 

 

Priprava orodja za namestitev  
Preden pričnete z namestitvijo, pripravite naslednja orodja in 
material: 

a. Svinčnik za označevanje 

b. Križni izvijač velikosti 1, 2 in 3 

c. Ploščati izvijač 

d. Kladivo 

e. Vodna tehtnica 

f. Električni vrtalnik in svedre za vijake velikosti 8) 

g. Klešče za odstranjevanje izolacije 

h. Pritrdilni vijaki (vključeni ob dobavi) 

i.   Sidrni vložki (po potrebi)   

 

Namestitev krmilnika 

Izbira lokacije  
1.  Izberite ustrezno mesto za namestitev z dostopom 

do vira električne energije. Upoštevajte ustrezno 
razdaljo za priključke vodil pod agregatom ter za 
vratca s tečaji (samo pri modelu za zunanjo 
uporabo), ki naj se v celoti odpirajo na levo stran.  

NAMESTITE KRMILNIK V 
BLIŽINI VIRA ELEKTRIČNE 
ENERGIJE V SKLADU Z 
ZAHTEVAMI 

 
 

    OPOZORILO: Delovna temperatura znaša 
    od 14 °F do +149 °F (-10 °C do +65 °C). 
 

Odstranitev sprednjega pokrova  
1. Odprite vratca omare na levo stran. Po želji lahko 

vrata snamete s tečajev. Pritisnite vratca navzgor 
ter jih nato izvlecite od spodaj navzgor.  

2. Sprednji pokrov odprite tako, da ga povlečete in 
zanihate na levo. Odklopite ploščati kabel, tako da 
previdno izvlečete vtič iz vtičnice. 
 

POZOR: Zagotovite, da med odstranjevanjem 
ploščatega kabla ne upognete kontaktov v 
vtičnicah.  

 

  

OPOZORILO: Na sliki je model za zunanjo      
uporabo z internim transformatorjem* 

h. 

i.
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11 COL 

3 COL 

1. 

2. 

ONNECT 
20 VAC 

 

1 2  3  4  VT = VALVE TEST 

VT MV COM 

VT MV COM 
1 2 3 4 8 9 10 14 15 16 20 21 22 

5 6 7 11 12 13 17 18 19 



 

 

 

3. Odstranite sprednji pokrov. Previdno ga povlecite navzgor 
ter pustite, da zatič zdrsne iz spodnje luknjice po spodnjem 
robu pokrova.  

* TRANSFORMATOR 

Odstranitev pokrovov pripravljenih odprtin  

Na omarici krmilnika  ESP-Me so štiri pripravljene odprtine 

za priključitev zaščitenih el. vodov in zunanjih napeljav. 

Tri pripravljene odprtine se nahajajo na spodnji strani 

omarice, četrta pa na njeni zadnji strani. 

Potrebujete naslednje orodje: 

• Ploščati izvijač 

• Kladivo 

Če morate predreti pripravljeno odprtino: 

1. Postavite konico izvijača na  utor pripravljene odprtine 

ter udarite vanj s kladivom. 

2. Na dveh ali treh mestih naredite z izvijačem luknjo v 

površino , obrnite izvijač ter odstranite 

pokrovček odprtine. 

OPCIJSKO  

Namestitev krmilnika  

1. V steno privijte pritrdilni vijak za zgornje sidrno obešalo. 
Pustite 1/8 cole razmaka 

med glavo vijaka in stensko površino. (Po potrebi 

uporabite dobavljen vložek). 

2. Na zadnji strani krmilnika poiščite luknjico za obešanje 
ter na pritrdilni vijak varno obesite agregat. 

 

3. Preverite, da ste agregat obesili vodoravno. 

4. V steno privijte še tri dodatne pritrdilne vijake skozi 

odprtine na krmilniku. Prepričajte se, da ste agregat 

varno pritrdili na steno. 

3. 

CONNECT 

120 VAC 

9
 

1  2  3  4  VT = VALVE TEST 

VT MV COM 

VT MV COM 5 6 7 11 12 13 17 18 19 
1 2 3 4 8 9 10 14 15 16 20 21 22 

1. 

2. 
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1. 

1/8 COL 

2. 



 

 

 

Priključitev na električno omrežje  
 

OPOZORILO: Priključite transformator ali drugi 
zunanji vir električne energije šele PO TEM, ko ste 
priključili in preverili vse priključne vodnike. 
 

 OPOZORILO: Vsi električni priključki in 
 napeljave morajo ustrezati veljavnim  lokalnim 
gradbenim predpisom. V skladu z nekaterimi 
gradbenimi predpisi lahko električno napeljavo 
priključi le  usposobljen električar. Nadaljnje 
informacije v zvezi s tem poiščite v dokumentaciji 
za vašo stavbo. Krmilnik lahko namesti samo 
strokovno osebje. 
 

Zahteve za električno energijo 

Vhod 230 VAC, 0,2 A, 50/60 Hz 
Izhod 25,5 VAC, 1,0 A, 50/60 Hz  

Krmilnik ESP-Me je opremljen z internim transformatorjem , 
ki zmanjšuje napajalno omrežno napetost (230 V~ pri 
modelih za mednarodni trg ) na 24 V~. Povežite  dovode 
električnega napajanja s tremi vodniki transformatorja (faza, 
nula-ozemljitev, ozemljitev). 

 
OPOZORILO: Udar električne energije lahko 
povzroči  hude ali smrtne poškodbe. Prekinite 
napajanje električne energije, preden priključite 

električno napeljavo. 
 

Priključek električne napeljave  230 V~ (mednarodno) 

Črni napajalni kabel (za dovod električne energije) priključite na črni vodnik 
transformatorja, označen z „L“ 
Moder napajalni kabel (nula) priključite na moder vodnik transformatorja, 
označen z „N“ 
Zelen napajalni kabel z rumenimi črtami (ozemljitev) priključite na zeleni 
vodnik transformatorja z rumenimi črtami ( )  

1. V omarici krmilnika poiščite priključno mesto 
transformatorja na spodnji strani desno. Z izvijačem 
odstranite pokrov, da dosežete priključne kable 
transformatorja. 

2. Potisnite tri zunanje električne kable skozi  kabelski kanal 

na spodnji strani agregata in kabelske omarice. 

3. Priključite vodnike zunanjega vira električne energije 
(dva električna in en ozemljitveni kabel) na obstoječi  
konektor v okrovu s sponkami. 

 
OPOZORILO: Ozemljitveni kabel morate 
priključiti za zaščito pred preobremenitvijo. 
Uporabite trajno nameščen kabelski kanal za 

   priključitev omrežne napetosti na krmilnik. 
 

4. Preverite, ali so vsi spoji kablov varni, nato z vijaki 
ponovno pritrdite pokrov kabelske omarice .  
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Moduli za dodatne postaje 
Opcijske postajne module namestite v praznih jaških na desni 
strani osnovnega modula. Z namestitvijo modulov s 6 ali 3 
dodatnimi postajami lahko povečamo kapaciteto na do 22 
postaj. 

Vrste modulov 

 

 6 POSTAJ 
(ESPSM6) 

 
OPOZORILO: Model s 6 postajami je združljiv le z ESP-
Me. S starejšimi izvedbami krmilnikov ni kompatibilen. 
 

 OPOZORILO: Za optimalno razvrstitev  postaj 
priporočamo, da modul s 6 postajami zmeraj 
namestite v drugem jašku. Za več informacij glejte 

 poglavje "Oštevilčenje postaj". 

Namestitev modulov  

1. Preverite, da se varnostna ročica na modulu nahaja v 

nezaklenjenem položaju (potisnite jo na levo). 

2. Namestite modul pod želeni jašek med plastična vodila. 

3. Potisnite modul navzgor, da se varno usede v jašek. 

4. Varnostno ročico potisnite v položaj Zaklenjeno (na 

desno). 

          PONOVITEV za dodatne module 

OPOZORILO: Module lahko namestite ali 
odstranite z ALI brez priključka na izmenični tok . 
Module označujemo z izrazom „Hot-Swap-
zmožni“ .  

Oštevilčenje postaj  

Stalno oštevilčenje postaj 

Krmilnik je konfiguriran s stalnim oštevilčenjem postaj. V 

vsak jašek lahko damo 6 postajnih modulov, za katere 

lahko rezerviramo številko postaje za kasnejšo uporabo v 

primeru, da v jašek 2,3 ali 4 nismo namestili modula s 

šestimi postajami. 

Številke postaj so standardno dodeljene kot sledi: 

                   Jašek 1        Jašek 2      Jašek 3       Jašek 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Primer optimalne namestitve devetnajstih postaj: 

osnovni modul  
(vklju čen 

ob dobavi)  

VT MV COM  

Razširitveni moduli  
(na voljo posebej)  

Rwi*** iRa  

3 POSTAJE 
(ESPSM3) 

R.vII**v*** 

1. 

2. 
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4. 

3. 



 

Konfiguracija modulov  
Zakaj je ustrezna konfiguracija modulov tako pomembna 

Primer namestitve z manjkajočimi številkami v številčenju 
postaj: 

• Skupno je nameščenih 19 postaj. 

• Osnovni modul se nahaja v jašku 1 in uporablja 
postaje od 1 do 4. 

• Razširitveni modul s 6 postajami je nameščen v 
jaških 2 in 3. 

• Modul s 3 postajami se nahaja v jašku 4 in uporablja 
postaje od 17 do 19. 

 
Ker je v jašku 4 nameščen modul s 3 postajami, se uporabijo 
samo prve številke postaj, ki so dodeljene temu jašku, 
neuporabljene številke so rezervirane za primer kasnejše 
uporabe. 

Med programiranjem krmilnik preskoči neuporabljene 

številke postaj, zaradi česar pride do praznih mest v   

številčenju postaj. 

V prikazanem primeru je bil v jašku 4 nameščen modul 

s 3 postajami, tako da postaje s številko 20-22 med 

programiranjem niso bile na razpolago. Med 

programiranjem so na zaslonu izpisane manjkajoče 

številke postaj kot 20NOMOD, 21NOMOD itd.. 

 

 

 

 

 

 

Na zaslonu se izpiše „20NOMOD“, pri čemer številka 
„20“ utripa in tako nakazuje, da postaja 20 (enako kot 
21-22) ne bo uporabljena in ni na razpolago za 
programiranje. 

OPOZORILO: Prazna mesta v številčenju   postaj 
ne pomenijo, da je krmilnik odpovedal. Le-to vpliva 
samo na številčenje postaj. Če je med 
programiranjem vklopljeno električno napajanje, 
bo krmilnik preskočil postaje, na katerih ni 
nameščenega modula. 

Povezave med napeljavami 
Priključite priključne kable ventilov za vsako postajo in za 
(opcijski) glavni ventil, zagonski rele črpalke ali tipalo za dež. 

Priključitev ventilov 

1. Priključne kable ventilov potegnite skozi pripravljene 
odprtine na spodnji ali zadnji strani agregata. 

 

POZOR: Priključnih kablov ventilov ne vstavite 

skozi isto odprtino kot električno napeljavo. 

2. Priključite električni kabel posameznega ventila na 
sponko osnovnega ali postajnega modula, ki ustreza 
številki želene postaje (1-22). 

3. Povežite ozemljitveni kabel posameznega ventila z 
ozemljitveno sponko (COM) na osnovnem modulu. 

4. Za preizkus ventilov priključite ozemljitveni kabel na 

sponko „COM“, aktivni električni vodnik pa na sponko 

"VT“. Tako ventil nemudoma „VKLOPIMO“. 

 OPOZORILO: Po sponki „VT“ zmeraj teče 

 električni tok. 

22 Razširjena navodila za uporabo ESP -Me. Namestitev  

2. 

VENTIL 
POSTAJA 1  

4. 

ELEKTRIČNA 
ENERGIJA  

3. 

MERE 

CONNECT 

120 VAC 

E
n.
 

eE
 E

r 

1  2 I 4  

VT  MV  COM 

VT MV COM 
1 2 3 4 8 9 10 14 15 16 20 21 22 

5 6 7 11 12 13 17 18 19 

VENTIL 
POSTAJA  

2, ITD. 

1. 



 

 

 

Priključitev glavnega ventila  

Priključite opcijski glavni ventil na krmilnik ESP-Me. 

1. Priključne kable ventilov potegnite skozi pripravljene 

odprtine na spodnji ali zadnji strani agregata. 

POZOR: Priključni kabel glavnega ventila ne vstavite 
skozi isto odprtino kot električno napeljavo. 

2. Električni kabel vsakega glavnega ventila povežite z glavno 

sponko (MV) na osnovnem modulu. 

3. Povežite ozemljitveni kabel glavnega ventila z ozemljitveno 

sponko (COM) na osnovnem modulu. 

Priključitev zagonskega releja črpalke 

Priključitev opcijskega zagonskega releja črpalke na 

krmilnik ESP-Me. 

Včasih uporabljamo črpalke za črpanje vode iz vodnjakov 

ali drugega vodnega vira. Če želite aktivirati črpalko preko 

krmilnika, morate namestiti zagonske releje črpalke. 

Zagonski rele črpalke priključite na krmilnik na enak način kot 

glavni ventil; samo priključitev na vodni vir je drugačna. 
 
 OPOZORILO: Krmilnik ESP-Me NE oskrbuje črpalke z 
električno energijo. 

1. Priključne kable zagonskega releja črpalke potegnite skozi 

pripravljene odprtine na spodnji ali zadnji strani agregata. 

POZOR Kabla zagonskega releja črpalke ne vstavite skozi  

isto odprtino kot električne kable. 

2. Vhodne kable relejev zagonskega releja črpalke priključite na 

glavno sponko (MV) na osnovnem modulu.  

3. Povežite ozemljitveni kabel zagonskega releja črpalke z 

ozemljitveno sponko (COM) na osnovnem modulu. 

GLAVNI 
VENTIL  

ELEKTRIKA MERE  1. 

2. 

3. 

ONNECT 
120 VAC 

iNE
W

 

1 2 3  4 
V = VAVE TES 

VT  MV  COM 

VT MV COM 
1 2 3 4 8 9 10 14 15 16 20 21 22 

5 6 7 11 12 13 17 18 19 
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 VT MV COM 5 6 7 11 12 13 17 18 19 
1 2 3 4 8 9 10 14 15 16 20 21 22 

VT  MV  COM 

1  2  3  4 V = VAVE TES 

ONNECT 
120 VAC 

RELEJSKI VHOD 

ZAGONSKI RELE 
ČRPALKE  

NA ZUNANJI  
VIR 

ELEKTRIČNE 

1. MERE 



 

 

4. Vgradite kratek premostitveni kabel med neuporabljeno 
postajno sponko in uporabljeno sponko.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

POZOR: Da preprečite suhi tek črpalke, postopajte kot 

sledi pri vseh neuporabljenih postajah (modul je 

 nameščen, vendar ni povezan s kablom postaje): 
 

• Neuporabljene postaje povežite s premostitvenim kablom. 

• Nastavite čas trajanja delovanja postaj(e) na 0. 

• Postajo nastavite tako, da obide glavni ventil. Glejte 
poglavje „Nastavitev glavnega ventila skladno s posamezno 
postajo“ v poglavju "Posebne funkcije". 
 

 OPOZORILO: Standardni čas namakanja znaša za program 
 A 10 minut za postaje 1-4. 

 
  OPOZORILO: Krmilnik podpira v tuljavi zagonski tok maks. 
 11 A ter trajni tok maks. 5 A. 
 
 

Aktualiziran seznam kompatibilnih zagonskih relejev črpalke najdete 
na naši spletni strani  www.rainbird.com/controllersupport 
 
 

 OPOZORILO: Krmilnik ni kompatibilen s Hunter
©

 
 PSR22 und PSR52. 

Priključitev opcijskega tipala za dež (s 
kablom ali brez kabla) 

Priključite opcijsko tipalo za dež na krmilnik ESP-Me. 

  OPOZORILO: Krmilnik ESP-Me ni kompatibilen z 
običajno odprtim tipalom za dež. 
Krmilnik je opremljen z običajno zaprtim tipalom za 

dež. 

1. Na okrovu s sponkami snemite rumeni premostitveni kabel 
     ter ga odstranite. 

2. Kabel tipala za dež potegnite skozi pripravljene odprtine na 

spodnji ali zadnji strani agregata. 

 POZOR: Kabla tipala za dež ne vstavite skozi  isto 
 odprtino kot električne kable.  

3. Oba kabla tipala za dež povežite med seboj s sponkami SENS. 
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Nastavitev tipala za dež na „aktiven“ 

(po vgradnji tipala za dež in namestitvi 

premostitvene žice na zadnji strani) 

Nastavite krmilnik tako, da upošteva tipalo za dež. 

Če je vgrajeno tipalo za dež, se samodejni način namakanja 
prekine, če tipalo zazna dež. Če je funkcija „Obidi tipalo za dež“ 
nastavljena na AKTIVNO, bodo vsi programi upoštevali tipalo 

za dež.  

1. Obrnite programsko stikalo na 
Tipalo za dež. 

2. Pritisnite           ali         za izbiro 
AKTIVNO          .  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Simbol za tipalo za dež je na zaslonu prikazan v 

SAMODEJNEM NAČINU DELOVANJA ali pod IZKLOP (AUS), če 

je tipalo za dež nastavljeno na ZAOBIDI (UMGEHEN). 

 

 

 
 

 
Če nastavite tipalo za dež na AKTIVNO, se na zaslonu 

simbol ne prikaže. 

 

 

 
 
 
  OPOZORILO: Za dodatne podrobnosti glejte 
 odsek„Tipalo za dež“ v poglavju „Razširjene možnosti“ 
 tega priročnika. 
 

OPOZORILO: Opozorilna lučka ne sveti več, 
 če je namakanje zakasnjeno zaradi dežja.  

Zaključek namestitve  

1. Ponovno pritrdite sprednji pokrov ter vstavite zatič v vrhnjo 

luknjico na zgornjem robu pokrova. 

2. Nato ga previdno potegnite navzgor in vstavite zatič v 

spodnjo luknjico na spodnjem robu,  

3. Ponovno priključite ploščati kabel na sprednji pokrov ter 

previdno vtaknite vtič v vtičnico (rdeča črta na ploščatem 

kablu kaže navzgor). 

 POZOR: Zagotovite, da NE upognete kontaktov v 
 vtičnicah.  
 

4. Po potrebi ponovno namestite zunanja vratca.  

5. Oskrbite krmilnik z električno energijo in preverite sistem. 

 OPOZORILO: Električne spoje lahko 

preizkusite tudi, če vode ni. Če voda je na razpolago 

in želite preizkusiti nekatere ali vse postaje, 

uporabite funkcijo „Preveri vse funkcije“ krmilnika. 
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LUKNJICA    KOTNI ZATI Č                                        2. 
ZA ZATIČ  
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Opcijske funkcije 

Priključitev opcijske dodatne opreme  
 
 OPOZORILO: Uporabljajte samo s strani podjetja Rain 
 Bird odobrene naprave s 5-polnim priključkom za 
 dodatno opremo. Z uporabo neodobrenih naprav lahko 
 poškodujete krmilnik ter razveljavite garancijo. 

1. Na sprednjem pokrovu najdete priključek za zunanje 
naprave, npr. za Rain Bird LIMR-daljinski upravljavec. 

 

Programiranje preko oddaljenega dostopa 

(remote)  
Izvajanje programiranja sprednjega pokrova preko oddaljenega 
dostopa (remote) s pomočjo baterije. 

 
Sprednji pokrov lahko odstranite s krmilnika ter ga programirate na 
daljavo, pri čemer ga napaja 9-V-baterija. 
Programirate lahko nastavitve za vseh 22 postaj, ne glede na to, 
kateri postajni moduli so nameščeni v krmilniku. 

  OPOZORILO: Ta možnost je dobrodošla, če vam krmilnik 
 programira nekdo drug, preden ga pričnete uporabljati. 

1. Odstranite sprednji pokrov (glejte „Odstranitev sprednjega 
pokrova“ v poglavju „Namestitev“.) 

2. Namestite 9-V-baterijo na ustrezno mesto. 

 

OPOZORILO: Baterije držijo le 12 ur, če so nameščene v 
agregatu in niso priključeni na izmenični tok. Če agregata 
ne uporabljate, lahko baterijo odstranite ter tako 
podaljšate njeno življenjsko dobo. 

3. Programirajte krmilnik. 

 OPOZORILO: Programski podatki so trajno shranjeni 

na obstojnem pomnilniku, tako da se ne zbrišejo v 

primeru izpada električnega napajanja sprednjega 

pokrova. 

4. Vstavite sprednji pokrov (glejte „Popolna namestitev“ v 
poglavju „Namestitev“.)  

 
OPOZORILO: Po ponovni namestitvi sprednjega pokrova 
vse postaje delujejo brez ustreznega postajnega modula 
tako, kot da bi bil čas delovanja enak 0. 
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1. 



 

Odprava napak 

Življenjska doba baterije  

Če uporabljate 9-V-baterijo za programiranje na daljavo in se na 

zaslonu ponavljajoče se prikazuje “-- -- -- -- --” , zamenjajte 

baterijo. 

Tipka RESET (ponastavitev) 

Pritisnite tipko RESET, če krmilnik ne deluje pravilno. 

S tipko RESET ponastavite krmilnik. Aktivno namakanje  je 

izključeno, vsi predhodno programirani intervali namakanja so 

shranjeni v pomnilniku. Namakanje se ponovno vzpostavi z 

naslednjim programiranim začetnim časom. 

1.  Vstavite manjše orodje v dostopno odprtino ter pritiskajte, 

dokler se krmilnik ne ponastavi. 

OPOZORILO: Priporočamo, da za ponastavitev 

uporabite kakšen nekovinski predmet, npr. svinčnik ali  

kemični svinčnik. 

Ugotavljanje napak 
Krmilnik ESP-Me ima vgrajeno opremo za ugotavljanje napak, ki 

samodejno sproži alarm, če zazna napako v programiranju ali 

kratek stik. 

LED indikator za alarm na sprednjem pokrovu krmilnika ESP-Me 

zasveti in prikaže vrsto alarma:  

ALARM 

 

Napaka pri programiranju (LED indikator 

utripa) 
 

Napaka LED 

indikator 

alarma 

Sporočilo o napaki na zaslonu 

Začetni časi namakanja niso 
nastavljeni 

UTRIPA 

NI ZAČETNIH ČASOV 
NAMAKANJA 

Časi delovanja niso 
nastavljeni 

UTRIPA NI ČASOV 

DELOVANJA 

Dnevi za namakanje niso 
nastavljeni 

UTRIPA NI DNI ZA NAMAKANJE 

 

Ponastavite krmilnik ESP-Me ali izbrišite sporočilo, ko 

odpravite napako. 
 

OPOZORILO: Programsko stikalo mora biti v položaju AUTO 
RUN, da se lahko na zaslonu izpiše sporočilo o napaki. 

 

Napaka pri oskrbi z električno energijo ( LED 

indikator ne utripa) 
Napaka LED 

indikator 

alarma 

Sporočilo o napaki na 

zaslonu 

Kratek stik na 

glavnem ventilu 

SVETI 

NEPREKINJENO 
KRATEK STIK GLAVNI 

VENTIL/ KABEL 

ČRPALKE ALI 

PREVISOKA 

NAPETOST 

Kratek stik na postaji SVETI 

NEPREKINJENO 
ŽICA POSTAJA „X“ 

KRATEK STIK 

 

Če je zaznana napaka na področju električnega napajanja, se prekine 
namakanje na zadevni postaji in namakanje se nadaljuje na naslednji 
delujoči postaji v programu. 
 

Krmilnik skuša na zadevni postaji v naslednjem programiranem intervalu 
namakanja ponovno pričeti z namakanjem. Ko je namakanje na zadevni 
postaji uspešno izvedeno, se izbriše sporočilo o napaki na tej postaji. 

 

Izbris sporočil o napakah pri oskrbi z 

električno energijo 
Obrnite programsko stikalo v položaj AUTO RUN 
da se na zaslonu izpiše sporočilo o napaki. Za izbris 
sporočila o alarmu pritisnite desno puščico. 

1. 
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Pogosto zastavljena vprašanja  
Težava Možen vzrok Možna rešitev 

Na zaslonu je prikaz, da je 
program aktiven, namakanje 
pa se kljub temu ne izvaja. 

Vodni vir ne dovaja vode. Preverite, da dovod do glavnega vodnega napajanja ni prekinjen 
ter da so vse dovodne cevi odprte in pravilno delujejo. 

Ožičenje je zrahljano ali ni pravilno 
priključeno. 

Preverite, da so  zunanje napeljave in ožičenje glavnega 
ventila ali zagonskega releja črpalke trdno pritrjeni na krmilniku 
in zunanjih napravah. 

Zunanje napeljave so zarjavele ali 
poškodovane. Preverite zunanje napeljave na poškodbe ter jih po potrebi 

zamenjajte. Preverite vse kabelske priključke ter jih po 
potrebi zamenjajte z vodotesnimi kabelskimi priključki. 

Izpad vira izmeničnega toka. Če pride do izpada električne energije in je nameščena 
9-V-baterija, sistem ne bo namakal, programi pa bodo še 
naprej prikazani kot aktivni. 

Sporočilo NO AC (ni vira 
izmeničnega toka) na 
zaslonu. 

Zaznan je izpad električnega napajanja. Preverite močnostno stikalo in ali je enota pravilno 
vtaknjena v vtičnico ter priključena na vir električne 
energije. 

Krmilnik je morebiti priključen v vtičnico 
GFI ali v vtičnico, ki je zvezana z GFI-
vtičnico. 

Preverite vir električnega napajanja vtičnice ali 
ponastavite močnostno stikalo. 

Programirani intervali se ne 
aktivirajo. 

Priključeno tipalo za dež je morebiti 
aktivirano. 

Nastavite tipalo za dež na BYPASS, da obidete tipalo za dež. Če se 
namakanje nadaljuje, tipalo pravilno deluje, odpravljanje 
napak ni potrebno. 

Priključeno tipalo za dež morebiti ne deluje 
pravilno. 

Pustite, da se tipalo za dež posuši ali ga potegnite z okrova s 
sponkami na krmilniku ter ga nadomestite s premostitvenim 
kablom, ki povezuje dve SENS-sponki ali ga nastavite na 
OBIDI TIPALO ZA DEŽ. 

Če tipalo za dež ni priključeno, lahko 
manjka ali je poškodovan  premostitveni 
kabel, ki povezuje obe SENS sponki. 

Obrnite programsko stikalo v položaj „Obidi tipalo za dež“ ter 
nastavite „Obidi tipalo za dež“. 

Pravkar je deževalo in lučka 
za alarm ni zasvetila. 
Zakaj? 

To je običajno. Krmilnik  ESP-Me ne zazna 

prekinitve namakanja zaradi dežja kot 

napako. 

To je običajno. 
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Tehnična podpora samo za ZDA 

in Kanado: 

1 (800) RAINBIRD 

www.rainbird.com  

Nepravilno delovanje električnih nastavitev (LED indikator neprekinjeno sveti) 
Težava Možen vzrok Možna rešitev 

Zaslon je prazen, zamrznil 
ali ne dovoljuje 
programiranja. 

Prekinjeno je električno napajanje 
krmilnika. 

Preverite, da je vir izmeničnega toka pravilno vstavljen ali 
priključen ter da deluje  pravilno. 

Krmilnik je potrebno 
ponastaviti. 

Pritisnite tipko RESET (ponastavi). Za več 
podrobnosti glejte poglavje „Tipka RESET 
(ponastavitev)“. 

Morda je prišlo do poškodbe 
elektronike krmilnika zaradi sunka 
napetosti. 

Odklopite krmilnik za 2 minuti, nato ga ponovno  priključite 
na vir električne energije. Če ni prišlo do trajnih poškodb, 
lahko krmilnik sedaj ponovno programirate in bo   
pravilno deloval. 

Samodejno zaznavanje napak 
opozori na težavo z 
aktiviranjem  LED indikatorja 
alarma ter s sporočilom o napaki 
na zaslonu. 

Kratek stik ali 
preobremenitev ožičenja 
ventila, glavnega ventila ali 
zagonskega releja črpalke. 

Identificirajte napako v električnem krogu ter jo odpravite. 
Glejte poglavje kompatibilni zagonski releji črpalke. 
Podrobnejše informacije najdete v poglavju  „Priključitev 
zagonskega releja črpalke“. 

LED indikator utripa ali 

neprekinjeno sveti, vendar se na 

zaslonu ne prikaže sporočilo o 

napaki. 

Programsko stikalo ni  položaju AUTO 

RUN. 

Obrnite programsko stikalo v položaj AUTO RUN. 

 

Dodatne podrobnosti najdete na www.rainbird.com/controllersupport  

 

IZJAVA O SKLADNOSTI*) 

Rain Bird Corporation potrjuje, da  izdelki podjetja ESP-Me 
za krmiljenje namakanja ustrezajo evropski Direktivi 
2004/108/ES o „elektromagnetni združljivosti“ ter Direktivi o 
nizkonapetostni opremi 2006/95/ES. 

Rain Bird Corporation Rain Bird International, Inc.  

970 W. Sierra Madre  145 North Grand Avenue  

Azusa, California 91702 Glendora, CA 91741 

U.S.A U.S.A 

626-963-9311 626-963-9311 

Rain Bird Europe 

900 rue-Ampere, BP 72000 

13792 Aix-en-Provence  

CEDEX 3 FRANCE 

(33) 04 42 24 44 61 

 
FCC Part 15  

Ta naprava je bila preverjena in izpolnjuje mejne vrednosti za digitalne 

naprave razreda B v skladu s FCC-predpisi, poglavje 15. Te omejitve so postavljene 

zato, da omogočajo primerno zaščito pred škodljivimi interferencami v primeru 

inštalacije v v stanovanjskih naseljih.  

Ta naprava ustvarja, uporablja in  oddaja visoko frekvenčno energijo. Če ni 
nameščena in uporabljana v skladu z navodili, lahko moti radijsko 

komunikacijo. Kljub temu ni možno jamčiti za to, da ne bi prišlo do  določenih 
interferenc pri določenih namestitvah. 

Če ta oprema povzroča škodljivo interferenco pri radijskem in televizijskem 

sprejemu, kar ugotovimo z izklopom in ponovnim vklopom naprave, lahko 

uporabnik poskuša odpraviti interferenco z enim izmed naslednjih ukrepov: 

• Preusmerite sprejemno anteno ali jo prestavite na drugo mesto. 

• Povečajte razdaljo med napravo in sprejemnikom. 
• Priključite napravo na električni tokokrog, ki ni povezan s tistim, na katerega 

je priključen sprejemnik. 

• Posvetujte se s prodajalcem in/ali izkušenim tehnikom za radio in 
televizijo glede rešitve problema.  

Zaradi sprememb na napravi,  k i jih  ni odobrila Rain Bird Corporation, lahko 

podjetje  Rain Bird uporabniku prepove nadaljnjo uporabo naprave. Ta izdelek 

nosi certifikat FCC in je bil preizkušen pod testnimi pogoji, ki so zajemali tudi 

uporabo izoliranih vstopnih in izstopnih kablov med s istemskimi  

komponentami. Za upoštevanje  FCC-predpisov mora uporabnik uporabiti  

izo l irane kab le  in  pr ik ljučke  ter j ih prav ilno  namestiti.  

Kraj San Diego 

 
Podpis: 

Ime in priimek  Ryan L.Walker 

  

Funkcija direktor  
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