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المدى :حتى  3كم
النوع :جهاز تحكم عن بعد

الميزات
•يعمل مع وحدات تحكم هنتر  ،X-Coreو  ،Pro-Cو ،PCCو  ،I-Coreو ACCمن خالل وصلة
®SmartPort
•مدى يصل إلى  3كم (مجال الرؤية) لتوفير إمكانية التشغيل اليدوي عن بعد ألنظمة الري من هنتر
• 128عنوا ًنا مختل ًفا قابالً للبرمجة
•شاشة تعرض عمر البطارية المتبقي
•فترات تشغيل قابلة للبرمجة 1 :إلى  90دقيقة
•شاشة  LCDكبيرة تعمل بضغطة زر
•إمكانية تشغيل دورات ري يدوية دون الحاجة إلى تعديالت في البرنامج العادي
•حقيبة نقل بالستيكية متينة مضمنة
•فترة الضمان 3 :سنوات
®

®

®

مواصفات جهاز التحكم عن بعد

وحدات التحكم

•مصدر طاقة جهاز اإلرسال 4 :بطاريات  AAAمضمنة
•مصدر طاقة جهاز االستقبال 24 :فولت تيار متردد ،من وحدة التحكم من خالل وصلة SmartPort
•تردد تشغيل النظام :نطاق تردد يبلغ  27ميجاهرتز
•يمكن تركيب وصلة  SmartPortعلى مسافة تصل إلى  15م (بح ٍد أقصى) من وحدة التحكم
(استخدم مجموعة التوصيالت السلكية المعزولة )ROAM-SCWH
•معتمد من  :FCCال يستلزم ترخيصًا من FCC
*ال يتوفر في جميع الدول.
Roam XL
(مع/بدون هوائي)
االرتفاع 16 :سم
العرض 8 :سم
العمق 3 :سم

ROAM XL
الموديل

الوصف

ROAMXL-KIT

جهاز إرسال ،وجهاز استقبال ،ومجموعة التوصيالت السلكية لوصلة ،SmartPort
و 4بطاريات  ،AAAوحقيبة نقل بالستيكية مضمنة

ROAMXL-R

وحدة جهاز استقبال (مجموعة التوصيالت السلكية لوصلة  SmartPortمضمنة)

ROAMXL-TR

جهاز إرسال محمول و 4بطاريات  AAAمضمنة

الخيارات
الوصف

الموديل
258200

قاعدة للتعليق على الحائط لوصلة SmartPort

ROAMXL-CASE

حقيبة نقل بالستيكية

ROAM-WH

مجموعة التوصيالت السلكية لوصلة ( SmartPortالطول 1.8 :م)

ROAM-SCWH

مجموعة التوصيالت السلكية المعزولة لوصلة ( SmartPortالطول 7.6 :م)

قم بزيارة hunterindustries.com

وصلة SmartPort

يتطلب استخدام أجهزة التحكم عن بعد من
هنتر تركيب مجموعة التوصيالت السلكية
 SmartPort .SmartPortهي عبارة
عن وصلة يتم توصيلها سلكيًا بأطراف
وحدة التحكم وتتيح االتصال السريع بأي
جهاز تحكم عن بعد من هنتر.

قاعدة للتعليق على الحائط لوصلة
SmartPort

رقم المنتج 258200

أنظمة الري السكنية والتجارية | Built on Innovation
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