
D
EK

O
D

ER
Y

 I 
A

K
C

ES
O

R
IA

 D
O

 S
TE

R
O

W
N

IK
Ó

W

 Odwiedź hunterindustries.com NAWADNIANIE OGRODÓW PRZYDOMOWYCH I TERENÓW KOMERCYJNYCH | Built on Innovation®

SmartPort
Układy zdalnego sterowania 
Hunter wymagają zamon
towania wiązki przewodów 
SmartPort.SmartPort 
to złącze podłączane 
przewodowo do zacisków 
w sterowniku, umożliwiające 
szybkie połączenie z dowol
nym odbiornikiem Hunter.

ROAM XL – nadajnik i odbiornik 
(bez anteny)
Wysokość: 16 cm 
Szerokość: 8 cm 
Głębokość: 3 cm

PILOT ROAM XL

Wspornik do montażu 
ściennego dla modelu 
SmartPort
P/N 258200

ROAM XL

Model Opis

ROAMXL-KIT
Nadajnik, odbiornik, zespół przewodów SmartPort, 4 baterie 
AAA dołączone do zestawu i plastikowa skrzynka transportowa

ROAMXL-R Odbiornik (wiązka przewodów SmartPort dołączona do zestawu) 

ROAMXL-TR Nadajnik i 4 baterie AAA dołączone do zestawu

OPCJE INSTALOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Model Opis

258200 Wspornik do montażu ściennego dla modelu SmartPort

ROAM-WH Zespół wiązki SmartPort (długość: 1,8 m)

ROAM-SCWH Ekranowana wiązka przewodów SmartPort (długość: 7,6 m)

ROAMXL-EXT
Zestaw poszerzający zasięg anteny ROAM XL (w zestawie kabel 
7,6 m i elementy montażowe)

KLUCZOWE KORZYŚCI
• Kompatybilny ze sterownikami XCore™, X2™, ProC™, HPC, ICC2, HCC, ACC2 

i starszymi ACC i ICore™ firmy Hunter, umożliwia zdalną obsługę w projektach 
o dowolnej powierzchni 

• Ręcznie uruchamiaj poszczególne sekcje lub programy w celu szybkiej 
konserwacji i rozwiązywania problemów

• Dostępne jest 128 programowalnych adresów, co zapobiega komunikacji 
krzyżowej między wieloma pilotami w bliskiej odległości od siebie

• Czas działania, który można zaprogramować: od 1 do 90 minut, nie zastępuje 
zwykłego programowania automatycznego

• Ręczna obsługa nawet 240 sekcji zapewnia elastyczność w przypadku 
większych projektów

• Wytrzymały i wodoodporny nadajnik jest wyposażony w duży wyświetlacz LCD 
z prostą obsługą za pomocą przycisków i wskaźnikiem naładowania baterii

DANE UŻYTKOWE
• Zasięg: 3 km (w otwartej przestrzeni) od nadajnika do odbiornika
• Zasilanie nadajnika: 4 baterie AAA (dołączone do zestawu)
• Źródło zasilania odbiornika: 24 V AC; 0,010 A
• Częstotliwość robocza systemu: 27 MHz
• Instalacja SmartPort™: maksymalnie 15 m od sterownika
• Zatwierdzony przez FCC (niedostępne w UE i niektórych innych krajach, należy 

sprawdzić lokalne przepisy)
• Okres gwarancyjny: 3 lata

Dzięki temu pilotowi o dalekim zasięgu rozbudujesz system o profesjonalne, 
zdalne sterowanie niezależnie od wielkości projektu.

Spis treści:
Pilot ROAM XL

Odniesienia do innych produktów:


