
Controladores
ESP-MC

Aplicações
Sistema possante e avançado para controle de água. O ESP-MC

é um controlador de uso comercial atendendo desde

necessidades básicas até sofisticadas.

Características
•    Duração de irrigação de 12 horas, para qualquer uma ou

     todas as estações, para auxiliar na compatibilidade de

     gotejamento

•    Quatro programas independentes, cada um deles com

     quatro horários de início de irrigação, permitem

     aplicações mistas de irrigação em um único controlador

•    Dois terminais de válvulas mestras, sendo um deles

     programável por cada estação, para oferecer melhor

     controle de irrigação

•    Os programas podem se sobrepor (PROGRAM OVERLAP)

     para maximizar a eficiência hidráulica e minimizar o

     tempo de irrigação

•    Calendário de 365 dias com capacidade de reconhecer

      anos bissextos para uma configuração única de data e horário

•    Possibilidade de selecionar, em todos os programas, um

     dia do mês dia onde não ocorrerá a irrigação (EVENT DAY OFF)

•    Retardo (RAIN DELAY) programável para períodos de

     chuva permite que o sistema permaneça desligado até 99

     dias, com reinicialização automática

•    Capacidade de ser convertido para o satélite MAXICOM2®

•    Ciclo diário independente por programa

•    Controle de irrigação (WATER BUDGET) por programa

     proporciona ajustes de 0 a 300% em incrementos de 1%

     (para um tempo de operação máximo de 16 horas)

•    Gerenciamento de irrigação por estação Cycle+Soak™

     exclusivo da Rain Bird permite que o tempo total de

     funcionamento da estação seja dividido em ciclos,

     minimizando as poças e o escoamento superficial da água

•    Intervalo programável entre o início de irrigação das

     estações proporciona tempo suficiente para o acúmulo de

     água em reservatório ou tempo para que as válvulas de

     fechamento lento sejam desligadas completamente

•    Irrigação manual (MANUAL WATERING) por estação ou programa

•    Entradas de sensores e chave de cancelamento com LED

     indicam quando a irrigação está suspensa pelo sensor

•    Memória não volátil de 100 anos, capaz de manter a

     programação, datas e horários de irrigação durante cortes

     de energia elétrica

•    Disjuntor diagnóstico identifica curtos-circuitos, fornece

     uma mensagem de “FAULT” (FALHA) na tela de LCD, pula

     as estações em curto e continua o ciclo de irrigação

•    Rotina de teste rápido de estação (RASTER™) permite que

     o controlador faça diagnósticos e solucione os problemas

     de fiação, solenóides e os problemas do controlador no

     campo com rapidez e facilidade

•    Placa e suporte de montagem proporcionam uma

      instalação rápida, segura e que resiste a atos de vandalismo

•     A proteção contra surtos, apoiada por uma garantia de

      proteção contra relâmpagos de 3 anos, torna o

      controlador confiável e sólido sob condições extremas no

      campo

•     Tira de terminais de conexão rápida para uma instalação veloz

•     Acionável por controle remoto universal: inclui

      conectores pré-instalados para adicionar produtos

      controlados remotamente

•     Transformador resistente para operação simultânea de até

      nove solenóides de 24 VCA, 7 VA

•     Painel dianteiro removível, programável com bateria,

      oferecendo a conveniência de programar instruções e de

      fazer a programação propriamente dita antes da instalação

•     3 tipos de gabinetes disponíveis:

      1. Gabinete de aço com revestimento pulverizado

      montado em parede

      2. Gabinete plástico montado em parede com

      classificação NEMA 4

      3. Gabinete tipo pedestal de aço inoxidável (SS)

 

Série ESP-MC
8, 12, 16, 24, 32 ou 40 estações Controladores híbridos com quatro programas

O uso inteligente da água.™126

Controladores



Controladores
ESP-MC

Continuação

Dados Técnicos Operacionais

•     Tempo de irrigação da estação (STATION WATERING
      TIME): A, B, C, D - 0 a 2 horas em incrementos de 1
      minuto; 2 a 12 horas em incrementos de 10 minutos
•     Inicializações automáticas de irrigação: total de 32
      inicializações, oito por programa por dia
•     Opções de programação:
•     Irrigação em dias ÍMPARES (ODD) (por programa)
•     Irrigação em dias PARES (EVEN) (por programa)
•     Irrigação CÍCLICA (1 a 99 dias, variável por programa)
•     Irrigação ESPECIAL (CUSTOM) (programação do dia da
      semana variável por programa)
•     Programa de teste (TEST PROGRAM): variável de 1 a 99
      minutos
•     Desligamento durante períodos de chuva: 1 a 99 dias

Especificações Elétricas

•     Alimentação de entrada necessária:
      117 VCA ± 10%, 60 Hz (modelos internacionais com 230 VCA ±
      10%, 50 Hz)
•     Saída de 26,5 VCA, 2,5 A
•     Capacidade de carga por estação: até duas válvulas de solenóide
      de 24 VCA, 7 VA por estação mais um relé de partida de bomba
      ou válvula mestra
•     Disjuntor de diagnóstico pula e indica as estações com circuitos
       sobrecarregados
•     Sobrecarga de alimentação de força, fusível de backup: 3 A
•     Backup de bateria: bateria recarregável de
      Ni-Cad, de 9 VCC, para programar utilizando a energia da bateria e
      manter o programa em andamento durante cortes de energia
      elétrica
•     Proteção contra surtos resistente, tanto para a força de entrada
      como as saídas de campo
•     Relacionado pela UL; aprovado pelas normas CSA, CE e C-Tick

Recursos Opcionais

•     Suporte para pedestal (PED-DD16)
       Sensor de chuva

Nota: Todos os modelos também se encontram disponíveis em 50 H
Nota: Todos os modelos também se encontram disponíveis em pedestal
de aço inoxidável (SS) ou gabinete plástico montado em parede (P)

Dimensões

Gabinete de aço montado em parede
•     Largura: 28,7 cm (11 5/16”)
•     Altura: 29,2 cm (111/2”)
•     Profundidade: 16,5 cm (6 1/2”)
       Gabinete de plástico em parede
•      Largura: 40,0 cm (15 3/4”)
•     Altura: 43,2 cm (17”)
•     Profundidade: 21,3 cm (8 3/8”)
      Gabinete tipo pedestal de aço inoxidável (SS)
•     Largura: 29,2 cm (11 1/2”)
•     Altura: 76,2 cm (30”)
•     Profundidade: 29,2 cm (11 1/2”)

Modelos

•     ESP-8MC: 8 estações
•     ESP-12MC: 12 estações
•     ESP-16MC: 16 estações
•     ESP-24MC: 24 estações
•     ESP-32MC: 32 estações
•     ESP-40MC: 40 estações
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Especificações Elétricas
• Alimentação de entrada necessária: 

117 VCA ± 10%, 60 Hz (modelos internacionais com 230 VCA ±
10%, 50 Hz)

• Saída de 26,5 VCA, 2,5 A
• Capacidade de carga por estação: até duas válvulas de solenóide

de 24 VCA, 7 VA por estação mais um relé de partida de bomba
ou válvula mestra

• Disjuntor de diagnóstico pula e indica as estações com circuitos
sobrecarregados 

• Sobrecarga de alimentação de força, fusível de backup: 3 A 
• Backup de bateria: bateria recarregável de 

Ni-Cad, de 9 VCC, para programar utilizando a energia da bateria e
manter o programa em andamento durante cortes de energia
elétrica

• Proteção contra surtos resistente, tanto para a força de entrada
como as saídas de campo

• Relacionado pela UL; aprovado pelas normas CSA, CE e C-Tick

Dimensões
Gabinete de aço montado em parede

• Largura: 28,7 cm (11 5/16")
• Altura: 29,2 cm (11 1/2")
• Profundidade: 16,5 cm (6 1/2")

Gabinete de plástico em parede
• Largura: 40,0 cm (15 3/4")
• Altura: 43,2 cm (17")
• Profundidade: 21,3 cm (8 3/8")

Gabinete tipo pedestal de aço inoxidável (SS)
• Largura: 29,2 cm (11 1/2")
• Altura: 76,2 cm (30")
• Profundidade: 29,2 cm (11 1/2")

Recursos Opcionais
• Suporte para pedestal (PED-DD16)
• Sensor de chuva

Modelos
• ESP-8MC: 8 estações
• ESP-12MC: 12 estações
• ESP-16MC: 16 estações
• ESP-24MC: 24 estações
• ESP-32MC: 32 estações
• ESP-40MC: 40 estações

Nota: Todos  os  modelos  também  se  encontram  disponíveis  em 50  H
Nota: Todos  os  modelos  também  se  encontram  disponíveis  em pedestal
de aço  inoxidável  (SS)  ou gabinete  plástico  montado em parede  (P)

Tira  de  terminal  de  conexão
rápida  do ESP-MC

ESP-MC
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Especificações Elétricas
• Alimentação de entrada necessária: 

117 VCA ± 10%, 60 Hz (modelos internacionais com 230 VCA ±
10%, 50 Hz)

• Saída de 26,5 VCA, 2,5 A
• Capacidade de carga por estação: até duas válvulas de solenóide

de 24 VCA, 7 VA por estação mais um relé de partida de bomba
ou válvula mestra

• Disjuntor de diagnóstico pula e indica as estações com circuitos
sobrecarregados 

• Sobrecarga de alimentação de força, fusível de backup: 3 A 
• Backup de bateria: bateria recarregável de 

Ni-Cad, de 9 VCC, para programar utilizando a energia da bateria e
manter o programa em andamento durante cortes de energia
elétrica

• Proteção contra surtos resistente, tanto para a força de entrada
como as saídas de campo

• Relacionado pela UL; aprovado pelas normas CSA, CE e C-Tick

Dimensões
Gabinete de aço montado em parede

• Largura: 28,7 cm (11 5/16")
• Altura: 29,2 cm (11 1/2")
• Profundidade: 16,5 cm (6 1/2")

Gabinete de plástico em parede
• Largura: 40,0 cm (15 3/4")
• Altura: 43,2 cm (17")
• Profundidade: 21,3 cm (8 3/8")

Gabinete tipo pedestal de aço inoxidável (SS)
• Largura: 29,2 cm (11 1/2")
• Altura: 76,2 cm (30")
• Profundidade: 29,2 cm (11 1/2")

Recursos Opcionais
• Suporte para pedestal (PED-DD16)
• Sensor de chuva

Modelos
• ESP-8MC: 8 estações
• ESP-12MC: 12 estações
• ESP-16MC: 16 estações
• ESP-24MC: 24 estações
• ESP-32MC: 32 estações
• ESP-40MC: 40 estações

Nota: Todos  os  modelos  também  se  encontram  disponíveis  em 50  H
Nota: Todos  os  modelos  também  se  encontram  disponíveis  em pedestal
de aço  inoxidável  (SS)  ou gabinete  plástico  montado em parede  (P)

Tira  de  terminal  de  conexão
rápida  do ESP-MC

ESP-MC
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Especificações Elétricas
• Alimentação de entrada necessária: 

117 VCA ± 10%, 60 Hz (modelos internacionais com 230 VCA ±
10%, 50 Hz)

• Saída de 26,5 VCA, 2,5 A
• Capacidade de carga por estação: até duas válvulas de solenóide

de 24 VCA, 7 VA por estação mais um relé de partida de bomba
ou válvula mestra

• Disjuntor de diagnóstico pula e indica as estações com circuitos
sobrecarregados 

• Sobrecarga de alimentação de força, fusível de backup: 3 A 
• Backup de bateria: bateria recarregável de 

Ni-Cad, de 9 VCC, para programar utilizando a energia da bateria e
manter o programa em andamento durante cortes de energia
elétrica

• Proteção contra surtos resistente, tanto para a força de entrada
como as saídas de campo

• Relacionado pela UL; aprovado pelas normas CSA, CE e C-Tick

Dimensões
Gabinete de aço montado em parede

• Largura: 28,7 cm (11 5/16")
• Altura: 29,2 cm (11 1/2")
• Profundidade: 16,5 cm (6 1/2")

Gabinete de plástico em parede
• Largura: 40,0 cm (15 3/4")
• Altura: 43,2 cm (17")
• Profundidade: 21,3 cm (8 3/8")

Gabinete tipo pedestal de aço inoxidável (SS)
• Largura: 29,2 cm (11 1/2")
• Altura: 76,2 cm (30")
• Profundidade: 29,2 cm (11 1/2")

Recursos Opcionais
• Suporte para pedestal (PED-DD16)
• Sensor de chuva

Modelos
• ESP-8MC: 8 estações
• ESP-12MC: 12 estações
• ESP-16MC: 16 estações
• ESP-24MC: 24 estações
• ESP-32MC: 32 estações
• ESP-40MC: 40 estações

Nota: Todos  os  modelos  também  se  encontram  disponíveis  em 50  H
Nota: Todos  os  modelos  também  se  encontram  disponíveis  em pedestal
de aço  inoxidável  (SS)  ou gabinete  plástico  montado em parede  (P)

Tira  de  terminal  de  conexão
rápida  do ESP-MC

ESP-MC
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