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ديكودرات وحدات التحكم والملحقات

SmartPort
 Hunter تتطلب أجهزة التحكم عن بعد من

 .SmartPort تركيب مجموعة أسالك
موصل SmartPort هو موصل سلكي 
ألطراف التوصيل الموجودة على وحدة 

التحكم، ويسمح باالتصال السريع بأي جهاز 
.Hunter استقبال

 Roam XL جهازا اإلرسال واالستقبال 
)بدون هوائي(

 االرتفاع: 16 سم
 العرض: 8 سم

 العمق: 3 سم

ROAM XL جهاز التحكم عن بعد

 قوس حامل تعليق حائطي 
SmartPort لـ

رقم القطعة 258200

ROAM XL

الوصفالموديل

ROAMXL-KIT AAA والـ 4 بطاريات SmartPort جهاز اإلرسال وجهاز االستقبال ومجموعة أسالك
وحقيبة الحمل البالستيكية كلها مرفقة

ROAMXL-R )مرفقة SmartPort وحدة االستقبال )مجموعة أسالك

ROAMXL-TRمرفقة AAA جهاز اإلرسال المحمول والـ 4 بطاريات

الخيارات الُمركبة بواسطة المستخدم

الوصفالموديل

258200SmartPort قوس حامل تعليق حائطي لـ

ROAM-WH)الطول: 1.8 م( SmartPort مجموعة أسالك

ROAM-SCWH)محمية )الطول: 7.6 م SmartPort مجموعة أسالك

ROAMXL-EXT)كابل 7.6 م وأجهزة التركيب المضمنة( ROAM XL مجموعة تمديد هوائي

الميزات األساسية
 	 ACC2و HCCو ICC2و HPCو Pro-C™و X2™و X-Core™ متوافق مع وحدات تحكم 

وACC القديمة و™I-Core من Hunter لتمكين اإلدارة عن ُبعد للمشاريع من أي حجم 
ابدأ تشغيل محطات فردية أو برامج إلجراء فحوصات سريعة للصيانة واستكشاف األخطاء وإصالحها	 
تمنع العناوين القابلة للبرمجة وعددها 128 المتاحة االتصال المتبادل بين أجهزة التحكم عن بعد المتعددة 	 

الموجودة على مقربة من بعضها البعض
أوقات تشغيل قابلة للبرمجة من 1 إلى 90 دقيقة، والتي لن تحل محل البرمجة التلقائية العادية	 
يوفر التشغيل اليدوي لعدد يصل إلى 240 محطة مرونة للمشاريع الكبيرة	 
 يتضمن جهاز اإلرسال القوي والمقاوم للماء شاشة LCD كبيرة مع تشغيل بزر ضغط بسيط 	 

ومؤشر لعمر البطارية

مواصفات التشغيل
المدى: 3 كم )خط البصر( من جهاز اإلرسال الى جهاز االستقبال	 
مصدر طاقة جهاز اإلرسال: 4 بطاريات AAA مرفقة	 
مصدر طاقة جهاز االستقبال: 24 فولت تيار متردد، 0.010 أمبير	 
تردد تشغيل النظام: 27 ميغاهيرتز	 
تركيب ™SmartPort: بحد أقصى 15 متًرا من وحدة التحكم	 
 معتمد من لجنة االتصاالت الفيدرالية األمريكية )غير متوفر في أوروبا وبعض البلدان األخرى، 	 

راجع اللوائح المحلية(
فترة الضمان: 3 سنوات	 

أضف وحدة تحكم عن بعد احترافية ال تحتاج إلى ترخيص للمشاريع بأي حجم من خالل هذا الجهاز للتحكم عن 
بعد واسع المدى.
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