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ICD-HP

ICD-HP
A ferramenta indispensável no campo para o profissional de decodificadores
Características

Modelos

Especif.

Recursos

Mais do que um simples programador, o Programador Portátil ICD-HP é uma ferramenta de campo concebida para
ajudar os operadores dos sistemas de decodificadores a funcionar de forma tão eficaz e eficiente quanto possível. O
instrumento externo de nível industrial economiza tempo de instalação e diagnóstico e ajuda os operadores a obter o
máximo dos sistemas de decodificadores da Hunter. Utilizando a inovadora indução sem fios, o ICD-HP permite uma
ampla gama de funções de programação, diagnóstico e funcionamento, sem a remoção de conectores à prova d'água. O
núcleo de programação à prova d'água do programador comunica com os decodificadores Hunter através da caixa do
decodificador, sem fios. Embalado em uma caixa de transporte externo, este kit completo inclui sondas, núcleo de
indução, cabo, cabo de alimentação USB para utilização de bancada e 4 pilhas AA para trabalho no campo.
Caixa de programação impermeável
Comunica com o decodificador através da caixa de plástico sem fios, a indução eletromagnética poupa os
conectores impermeáveis
Compatível com os decodificadores das séries ICD ou DUAL da Hunter
Alimentação USB para utilização na loja ou escritório; 4 x pilhas AA para utilização no campo
Todos os terminais e cabos de teste incluídos em uma caixa de transporte resistente com forro em espuma
Ligue as estações do decodificador e veja o estado dos solenóides, a corrente em miliamperes e muito mais
Programe ou reprograme as estações do decodificador, quer sejam novas ou já instaladas
Programe qualquer número de estações seguindo qualquer ordem, ou ignore estações para expansão futura
Simplifica a configuração e o diagnóstico para decodificadores de sensores
Funções de teste para os sensores Clik e Flow e ainda um multímetro incorporado
Visor ajustável com retroiluminação
6 idiomas internacionais de utilização
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