
1” cikkszáma: 160705
ROAM XL

Kereszthivatkozások:
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SmartPort
A Hunter távvezérlőhöz egy 
SmartPort csatlakozót kell 
beépíteni. A SmartPort 
egy, a vezérlő kapocslécébe 
bekötött dugalj, ehhez lehet 
gyorsan csatla- koztatni 
bármelyik Hunter távvezérlőt.

ROAM XL  
(antenna nélkül)
16 cm magas,  
8 cm széles és  
3 cm vastag

ROAM XL

Falra szerelhető menetes 
tartó a SmartPort-hoz
Cikkszáma: 258200

ROAM XL

Modell Leírás

ROAMXL-KIT
adó-, vevőegység (SmartPort® csatlakozó, 4 db AAA elem  
a csomagolásban) és hordozó táska

ROAMXL-R vevőkészülék (SmartPort csatlakozóval együtt) 

ROAMXL-TR adó kézi készülék (4 db AAA elemmel)

VÁLASZTHATÓ KIALAKÍTÁSOK

Modell Leírás

258200 falra szerelhető menetes tartó a SmartPort-hoz

ROAMXL-CASE hordozható műanyag kézitáska

ROAM-WH
SmartPort bekötéshez szükséges kábelköteg (1,8 m hosszú, 
50 db/csomag)

ROAM-SCWH árnyékolt bekötő vezeték a SmartPort-hoz (7,6 m)

LEGFŐBB ELŐNYÖK
• Kompatibilis a Hunter X-Core™, X2™, Pro-C™, HPC, ICC2, HCC, I-Core™, ACC, 

és ACC2 vezérlőkkel, távvezérelhetjük az öntözőrendszert a méretétől és 
tereptől függetlenül

• Kézzel indíthat zónákat vagy programokat, karbantartáskor, ellenőrzéshez 
és hibaelhárításhoz

• A rendelkezésre álló 128 programozható cím megakadályozza, hogy  
az egymás közvetlen közelében található készülékek zavarják egymást

• Öntözési időtartam 1-90 perc között beállítható anélkül, hogy 
az automatát átprogramoznánk

• Akár 240 zónát is elindíthat vele, rugalmasságot biztosít nagyobb 
munkáknál

• A robusztus és vízálló távadó nagyméretű LCD kijelzővel, egyszerű 
nyomógombokkal működtethető és kijelzi az akkumulátor élettartamát

MŰKÖDÉSI ADATAI
• Hatótávolság: 3 km légvonalban az adótól a vevőig
• Távadó áramforrása: 4 db AAA elem (a készülékkel együtt szállítva)
• A vevő tápellátása: 24 V~, 0,010 A
• A rendszer működési frekvenciája: 27 MHz
• A SmartPort csatlakozót a vezérlőtől legfeljebb 15 m távolságban lehet 

fölszerelni
• FCC engedéllyel (az EU-ban és néhány más országban nem használható,  

ellenőrizze a helyi előírásokat)
• Garancia: a gyártástól számított 3 év

Kibővítheti egy professzionális, engedélyhez nem kötött távirányítóval a tetszőleges méretű öntözőrendszert.




