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ROAM

ROAM com a Hunter.
Sente que precisava de estar em dois sítios ao mesmo tempo? Finalmente,
já não necessita de se deslocar até ao controlador para parar e iniciar um
ciclo de rega manual. O ROAM Remoto permite-lhe fazer isso mesmo:
Roam sem fios para uma fácil operação remota. Como solução de média
gama para aplicações residenciais e comerciais, o ROAM funcionará a uma
distância até 305 m. Mantenha a serenidade na preparação do Inverno;
faça-o de uma forma rápida e simples, com apenas um trabalhador em vez
de dois. Para utilização com controladores Hunter com ligações SmartPort,
o ROAM oferece características que não encontra noutros sistemas remotos,
a um preço que agrada a todos. Com um amplo LCD e um simples botão
de operação, este sistema remoto é suficientemente resistente para qualquer
tipo de aplicação graças à robustez da sua construção ABS, mas tão pequeno

C A R A C T E R Í S T I C A S E VA N TA G E N S

que cabe no bolso. Já disponível e há muito desejado.

O ROAM Remoto
encaixa de uma forma
muito prática no
controlador para estar
sempre a postos.

Operação remota de qualquer estação ou programa
Operação a uma distância até 305 m
128 endereços programáveis diferentes
Utilização de vários ROAM remotos dentro da mesma zona
Tempos de execução variáveis
Alteração do tempo de execução sem alterar o programa normal
4 pilhas AAA (incluídas) permitem até 1 ano de utilização
A função de encerramento automático prolonga a duração
das pilhas.
Compatibilidade com a maioria dos controladores da Hunter
Concebido para funcionar com controladores Hunter ICC,
Pro-C e SRC através de uma ligação SmartPort® (incluída).

GUIA DE ESPECIFICAÇÕES
MODELO

OPÇÕES

ROAM

CONJUNTO = Transmissor e Receptor (Inclui conector
SmartPort® e 4 pilhas AAA)
TR = Transmissor de substituição e 4 pilhas AAA
R = Receptor de substituição

ROAM
EXEMPLO

CONJUNTO

ROAM - CONJUNTO
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