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I. Bezpieczeństwo : 

 
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie poniższą 

instrukcje. Nieprzestrzeganie tej instrukcji może być przyczyną obrażeń i uszkodzeń 

urządzenia.  

Aby uniknąć niepotrzebnych błędów i wypadków, należy upewnić się, że wszystkie osoby 

korzystające z urządzenia dokładnie zapoznały się z jego działaniem i funkcjami 

bezpieczeństwa.  

Dla bezpieczeństwa życia i mienia zachować środki ostrożności zgodne z wymienionymi w 

instrukcji użytkownika, gdyż producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody 

spowodowane przez zaniedbanie.  

 

 



 

 

OSTRZEŻENIE  

• Montażu powinna dokonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia 

elektryczne.  

• Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez dzieci.  

 

 

 

 

UWAGA  

• Urządzenie nie może być wykorzystywane niezgodnie z jego przeznaczeniem.  

• Co jakiś czas należy sprawdzić stan techniczny przewodów. Należy również 

oczyścić z kurzu i innych zanieczyszczeń.  

 

 
Dbałość o środowisko naturalne jest dla nas sprawą nadrzędną. Świadomość, że produkujemy urządzenia 

elektroniczne zobowiązuje nas do bezpiecznej dla natury utylizacji zużytych elementów i urządzeń 

elektronicznych. W związku z tym firma otrzymała numer rejestrowy nadany przez Głównego Inspektora 

Ochrony Środowiska. Symbol przekreślonego kosza na śmieci na produkcie oznacza, że produktu nie wolno 

wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Segregując odpady przeznaczone do recyklingu pomagamy 

chronić środowisko naturalne. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego 

punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

 

 

 

 

II. OPIS URZĄDZENIA : 

Urządzenie PPE-ESP służy do prawidłowego o poprawnego podłączenia elektrozaworów. 

Puszka ma zamontowane specjalne porty, umożliwiające podłączenie przewodu bez 

użycia specjalistycznych narzędzi. Bez lutowania, bez użycia wielu kostek elektrycznych… 

Dzięki PPE-ESP, podłączenie elektrozaworów jest bezpieczne, zamknięte w szczelnej 

puszcze z ochroną szczelności IP54 – co zapobiega dostaniu się wody, wilgoci i brudów – 

a co za tym idzie – chroni twój system nawadniania przed przepięciami i uszkodzeniem 

elektrozaworów. Puszkę najlepiej umieścić tuż przy elektrozaworach, np. w studzience 

zaworowej. 



PPE-ESP posiada również intuicyjny opis na portach podłączeniowych – jest on taki sam 

jak opis w sterownikach Rain-Bird. Dzięki temu beż żadnej wiedzy można dokonać 

prawidłowego podłączenia sterownika z elektrozaworami i czujnikiem deszczu. 

Podłączenie według umieszczonych na PPE-ESP oznaczeń, chroni również użytkownika 

przed niewłaściwym podłączeniem i uszkodzeniem sterownika. 

 

 

III. MONTAŻ URZĄDZENIA :  

 

Zaciski na płytce posiadają identyczne oznaczenia jakie występują w sterownikach Rain-

Bird. 

 

1. Podłączenie przewodu głównego ze 

sterownika do płytki PPE-ESP 

 

a) Otwórz obudowę urządzenia. Obudowa posiada wycięcia w miejscu których 

można podważyć denko obudowy używając np.  płaskiego śrubokręta. 

 

b) Wytnij / wywierć otwory na przewody. Średnica wycinanych otworów powinna 

być nieco mniejsza niż średnica stosowanych przewodów, po to by przewody te 

został umieszczone „na ciasno” a wycięte otwory były szczelne – zapobiegnie to 

dostaniu się wilgoci. Otwory w obudowie można wyciąć ręcznie lub przewiercić. 

 

 

 



 

 

c) Ściągnij izolację z przewodów głównego idącego od sterownika, na długości ok 7 

cm 

 

 

d) Odizoluj końcówki poszczególnych żył na długości ok 7-10mm 

Dla lepszego umocowania przewodu w zaciski – zaleca się na końcu przewodu 

zrobić pętle.

 
 

 

 

 

e) Umieść poszczególne żyły przewodu głównego w zaciskach płytki PPE-ESP. 



Przewody umieść w zaciskach opisanych „STEROWNIK RAINBIRD”

 
 

 

 

Przewody w zaciskach na płytce PPE-ESP umieść kolorystycznie w ten sam sposób jak 

zrobiłeś to w sterowniku RainBird. Oznaczenia są takie same w sterowniki jak i na płytce 

PPE-ESP. Dlatego nie musisz mieć wiedzy elektrycznej – dopilnuj tylko tego by przewody 

w zaciskach na płytce PPE-ESP były umieszczone kolorystycznie w ten sam sposób – w 

identycznie opisanych zaciskach - jak zrobiłeś to w sterowniku RainBird. 

Jeżeli część z twoich poszczególnych żył posiada ten sam kolor – wykorzystaj je do 

zacisków oznaczonych numerami 1-8 – są ta zaciski odpowiadające za elektrozawory – 

gdzie kolejność i polaryzacja przewodów nie ma znaczenia .  

 



 

2. Podłączenie elektrozaworów do płytki PPE-

ESP 

 

a) Przeciągnij przewody z elektrozaworów do puszki i umieść je w zaciskach na 

płytce PPE-ESP. 

Przewody umieść w zaciskach opisanych „ELEKTROZAWORY”  

 

 

Pierwszy elektrozawór podłącz do zacisków oznaczonych „1-1”.  

Elektrozawór posiada dwa przewody. Nie ma znaczenia w który z dwóch zacisków 

umieścisz poszczególny przewód z elektrozaworu. Pamiętaj tylko by każdy z dwóch 

przewodów elektrozaworu był podłączany pod zacisk na płytce oznaczany tym samym 

numerem. 

Kolejne elektrozawory podłącz do kolejnych zacisków oznaczonych „2-2 , 3-3”….itd. 



 

    

 

 

3. Podłączenie czujnika deszczu do płytki PPE-

ESP 

 

a) Czujnik deszczu podłącz pod zacisk oznaczony „CZUJNIK DESZCZU”  

 

 

 



Nie ma znaczenia w który z dwóch zacisków umieścisz poszczególny przewód 

z czujnika deszczu. 

 

 

4. Podłączenie elektrozaworu Master do płytki 

PPE-ESP 

 

Zawór Master służy do zabezpieczenia poszczególnych sekcji systemu nawadniania . 

Zawór Master otwiera się wraz z uruchomieniem elektrozaworu na poszczególnej sekcji 

nawadniania. W przypadku awarii któregoś z elektrozaworów na poszczególnych sekcjach 

– zawór Master będzie pracował jako zawór zapasowy – zabezpieczający. 

Montaż takiego zawory jest opcją – nie jest koniecznością. Jeśli nie planujesz montażu 

takiego zaworu – zaciski „Z.MASTER” pozostaw puste. 

 

 

a) Elektrozawór Master podłącz pod zacisk oznaczony „Z.MASTER”  

 

 
 

Nie ma znaczenia w który z dwóch zacisków umieścisz poszczególne przewody 

z elektrozaworu. 

 

 

 

 

 

 



 

IV. DANE TECHNICZNE :  

 
- Maksymalna ilość elektrozaworów: 8 

- Wymiary płytki PPE-ESP: 70x70x10 mm 

- Wymiary puszki: 90x90x40 mm 

- Ochroną szczelności puszki: IP54 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


