ROAM XL
Adicione um controle remoto profissional e sem licença a projetos de qualquer
porte com este controle de longo alcance.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

ACESSÓRIOS PARA CONTROLADORES

• A compatibilidade com controladores X-Core™, X2™, Pro-C™, HPC, ICC2,
HCC, I-Core™, ACC e ACC2 da Hunter permite operação remota para uma
grande variedade de paisagens
• Dê partida manualmente em setores ou programas individuais para
agilizar as verificações de manutenção e solução de problemas
• Os 128 endereços programáveis disponíveis impedem a comunicação
cruzada entre vários controles remotos próximos uns aos outros
• Tempos de rega programáveis de 1 a 90 minutos, que não substituem a
programação automática regular
• A operação manual de até 240 setores proporciona flexibilidade para
grandes projetos
• O transmissor reforçado e resistente a água conta com um amplo visor
LCD com operação simples por botão de pressão e indicador de carga de
bateria

ESPECIFICAÇÕES DE OPERAÇÃO
•
•
•
•
•
•

Faixa: 3 km (linha de visão) do transmissor ao receptor
Fonte de alimentação do transmissor: quatro pilhas AAA incluídas
Fonte de alimentação do receptor: 24 VCA, 0,010 A
Frequência de operação do sistema: 27 MHz
Instalação SmartPort™: máximo de 15 m do controlador
Aprovado pela FCC (não disponível na UE e em alguns outros
países, consulte a legislação do local)
• Período de garantia: 3 anos

Altura: 16 cm
Largura: 8 cm
Profundidade: 3 cm

ROAM XL
Modelo

Descrição

ROAMXL-KIT

Transmissor, receptor, chicote elétrico SmartPort, quatro pilhas
AAA e estojo de transporte plástico incluídos

ROAMXL-R

Unidade de recepção (chicote elétrico SmartPort incluído)

ROAMXL-TR

Transmissor portátil e quatro pilhas AAA incluídos

OPÇÕES
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ROAM XL
(sem antena)

Modelo

Descrição

258200

Suporte de parede para SmartPort

ROAMXL-CASE

Estojo de transporte plástico

ROAM-WH

Chicote elétrico SmartPort (comprimento: 1,8 m)

ROAM-SCWH

Chicote elétrico SmartPort blindado (comprimento: 7,6 m)

SmartPort

Os controles remotos da
Hunter exigem a instalação de
um chicote elétrico SmartPort.
O SmartPort é um conector
ligado por cabo aos terminais
no controlador e que permite
conexão rápida com qualquer
receptor da Hunter.

Suporte de parede para
SmartPort
P/N 258200
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