
The popular LXME Series commercial 
controllers have been upgraded, now o!ering 
up to 40 programs, a simpli"ed user interface, 
additional connectivity options, and more. The 
LXME2 provides 12 stations out of the box, with 

modular upgrades for up to 48 stations.

Next Generation in 
Control for Traditionally 
Wired Irrigation Systems

Modular Design

• Perfect for traditionally wired new 
installs or retro"t applications

• Easy upgrade from LXME to LXME2 
by swapping the front panel*

• 12-station base unit expandable to 
48 stations with 12-Station Modules 

Intuitive Operation

• Large backlit LCD display with easy-
to-navigate user interface

• 6 user-selectable languages

• Add or remove modules without 
powering down

• Remove and program front panel 
under battery power

• Copy and paste functions for easy 
programming of multiple stations

Powerful Water Management

• FloWatch™ protection for high 
and low #ow conditions 

• FloManager™ manages hydraulic 
demand

• SimulStations™ allow up to 5 
stations to operate at once

• Water Windows by program plus 
Manual MV Water Window

• Cycle+Soak™ by station
• Intelligent calendar and 

weather-based delays

Modular Upgrades:
• Station Capacity
• Flow Sensing & Additional 2nd Booster Pump 

Circuit
• Metal Case & Pedestal
• NCC Network Cartridge for full remote IQ4 access

*Only 12 station modules are compatible with the LXME2

LXME2 Commercial Controllerovládací jednotka LXME2 

Nová generace ovládání 
konvenčních závlahových 

systémů

Oblíbená série ovládacích jednotek LXME 
byla vylepšena a nyní nabízí 40 programů, 
zjednodušený ovládací interface, další 
možnosti propojení a ještě více. Jednotka 
nabízí základní kapacitu 12 sekcí s 
možností rozšíření až na 48 sekcí. 

Modulární design

- Skvělá volba pro nové nebo rekonstruované 
systémy s tradičním kabelovým zapojením 
ventilů
- Jednoduchá modernizace LXME na LXME2 
pouze výměnou předního panelu
- Základní kapacita 12 sekcí rozšiřitelná na až 
48 sekcí pomocí 12-ti sekčních modulů

Získané nové funkce:
- Kapacita sekcí
- Průtokové funkce a výstup na druhý hlavní 
ventil/ posilovací čerpadlo
- Doplněk - kovová schránka a podstavec
- Doplněk: NCC cartridge pro plný vzdálený 
přístup přes platformu IQ4

! Kompatibilní jsou pouze 12-ti sekční moduly!
 

Intuitivní ovládání

- Velký inverzně podsvícený LCD displej s 
jednoduše pochopitelným interface
- Výběr ze 6-ti jazyků
- Přidání i odstranění modulů pod napětím, 
není potřeba jednotku odpojovat z napájení 
při výměně modulů.
- Možnost vyjmutí předního panelu a 
programování pouze pod napájením 9V 
baterií
- Funkce kopírování naprogramovaných dat 
pro jednodušší a rychlejší programování 
většího počtu sekcí

Účinné průtokové funkce 

- FloWatch funkce chrání proti nadměrným, 
nebo naopak podlimitním průtokům
- FloManager funkce zajišťuje spouštění 
sekcí s ohledem na kapacitu zdroje vody
- SimulStation funkce umožňuje spuštění 
až 5-ti sekcí najednou
- Funkce Water Window (závlahové okno) a 
manuální otevření hlavního ventilu v rámci 
funkce MV Water Window
- Cycle+Soak (závlaha+vsak) přiřaditelné 
sekcím
- Inteligentní kalendář a pauzy v závlaze se 
zohledněním meteorologických podmínek 



rainbird.com    
Registered Trademark of Rain Bird Corporation

© 2022 Rain Bird Corporation 02/16
D42066

Call Your Rain Bird Representative 
Today to Learn More!

LXME2 Commercial Controller

LXME2 Front Panel

LX Base Module

12-Station Module 

Pro Smart Module™ Pro Smart IQ Connection 
Module

• ESP-LXME2 - Controller DOM 120V 
• IESP-LXME2 - Controller International 230V 
• ILXME2-AU - Controller Australia 230V 
• LXME2-FP - Spare Panel

• LXBASEMOD - Base Module for non !ow 
LXME & LXME2

• ESP-LXMSM12 - 12-station module

• ESP-LXME2P - Pro Controller DOM 120V 
• IESP-LXME2P - Pro Controller International 

230V 
• ILXME2-PAU - Pro Controller Australia 230V 
• PSM-LXME2 - Pro Smart Module 

INCLUDES:
 » 1 Flow sensor input
 » 2nd MV2/P pump start circuit 

programmable by station • IQ-PSCM-LXM - Pro Smart IQ Connection 
Module

Easily upgradeable from the LXME, the LXME2 front panel includes 40 
programs and a large backlit LCD with easy-to-navigate softkey user interface. 
Can be purchased as a panel spare only to upgrade from LXME or as a full 
controller including the cabinet, base module, and 12-station module.

Comes included in the LXME & LXME2 
controllers. Supports 1 normally 
open or normally closed master valve 
and weather sensor. Compatible for 
service/retro"t with LXME and LXME2 
controllers.

The Pro Smart Module is included in 
all LXME2 PRO controllers or can be 
purchased separately to upgrade an 
LXME2.

The Pro Smart IQ Connection Module 
adds server/client hardwired central 
control support to your LXME2 PRO. 
Purchase separately to expand your 
system capability. 

LEARN MORE >>

Expand your station count from 12 to 
48 in 12-station increments

ovládací jednotka LXME2 

LXME2 přední panel

Jednoduše vyměnitelný přední panel zmodernizuje vaši jednotku LXME na 
LXME2 a poskytne Vám výběr ze 40 programů plus jednoduše ovladatelné 
prostředí s velkým LCD displejem. Panel je možno objednat samostatně, 
nebo jako součást kompletní ovládací jednotky se základní kapacitou 12 
sekcí.

Model:
- IESP-LXME2 - mezinárodní model 230V
- ILXME2-FP - náhradní panel

Hlavní modul osazený v 
ovládacích jednotkách LXME a 
LXME2. Podporuje 1 hlavní ventil 
(NOMV nebo NCMV) a jedno 
lokální čidlo srážek. Kompatibilní 
s jednotkami LXME a LXME2.

- LXBASEMOD - základní hlavní modul 
pro LXME a LXME2

Pro Smart modul je součástí 
ovládací jednotky LXME2 PRO, 
nebo může být objednán 
samostatně pro upgrade LXME2.

OBSAHUJE:
- 1 vstup pro průtokoměr
- výstup na druhý hlavní ventil/ čerpadlo 
přiřaditelný jednotlivým sekcím

- IESP-LXME2P - ovládací jednotka Pro 
model mezinárodní 230V
- PSM-LXME2 - Pro Smart modul

Pro Smart IQ Connection Module 
je použit při konfiguraci vašich 
ovládacích jednotek LXME2 PRO 
jako server/ client. Je možno 
objednat samostatně.

- IQ-PSCM-LXM - Pro Smart IQ Connection 
Module

12-ti sekční rozšiřovací modul, pomocí 
kterého můžete rozšířit kapacitu vaší 
jednotky až na 48 sekcí.

- ESP-LXMSM12 - 12-ti sekční modul


