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 ROAM جهاز التحكم عن بعد
 جهاز التحكم عن بعد

ROAM XL

كلمة عالمة وشعارات ®Bluetooth هي عالمات تجارية مسجلة مملوكة لشركة 
 Hunter Industries وأي استخدام لهذه العالمات بواسطة Bluetooth SIG Inc. 

 يتم بموجب رخصة. وتعد Amazon Alexa عالمة تجارية مملوكة لشركة 
 .Amazon.com Inc أو الشركات التابعة لها. كما تعد Control4 عالمة تجارية 
مسجلة لـ Control4 Corporation في الواليات المتحدة و/أو بلدان أخرى وتعتبر 
.HomeSeer Technologies LLC عالمة تجارية مملوكة لشركة HomeSeer

X2 وحدة التحكم

Smart WaterMark
معروفة كأداة مسؤولة مرشدة الستهالك المياه

X2™ لـ WAND وحدة

الميزات األساسية
 	X2 البسيط إدارة الري باستخدام أي وحدة تحكم Wi-Fi يتيح خيار توصيل

 توفر تقنية WAND إدارة سهلة للري عبر اإلنترنت مع تنبيهات عن حالة وحدة التحكم 	 
وأعطال األسالك 

 تتيح البرمجة القياسية ثالثة برامج مستقلة مع ستة أوقات بدء لكل برنامج وأوقات تشغيل 	 
بحد أقصى 24 ساعة 

 تتيح لك تقنية البرمجة السريعة ™Rapid Programming إرسال جداول زمنية مبرمجة 	 
مسبًقا ألي وحدة تحكم X2 في ثواٍن، حتى تتمكن من إنجاز المهام بشكل أسرع

 توفر تقنية ™Predictive Watering تعديالت دقيقة حسب الطقس للوصول إلى أقصى حد 	 
من توفير المياه 

 يتيح التوافق مع تقنية ™Amazon Alexa و®Control4 و™HomeSeer لألتمتة المنزلية 	 
التحكم الصوتي البسيط والمركزي بنظام الري

 يعمل إعداد Bluetooth® Wi-Fi أو االتصال بالضغط على زر WPS على تسهيل االتصال 	 
بشبكة السلكية

مواصفات التشغيل
 خيارات اإلعداد المرن: نطاق Wi-Fi Bluetooth أو اتصال Wi-Fi مباشر أو اتصال عبر 	 

WPS زر الضغط

 	Bluetooth 5.0

متوافق مع جهاز توجيه  Wi-Fi 2.4 جيجاهرتز )فقط(،  b/g/n 802.11  20 ميجاهرتز	 

 	 SSL ،TLS )فقط( WPA/WPA2 Personal :بروتوكوالت األمان المدعومة

 	ISED ،RCM ،CE ،FCC ،cUL ،UL :الموافقات

فترة الضمان: سنتان	 

يزود خيار ترقية Wi-Fi وحدات تحكم X2 بإمكانات اإلدارة عن بعد من أي مكان من خالل 
اتصال باإلنترنت.

WAND تركيب وحدة

Wi-Fiو WAND Bluetooth وحدة
 االرتفاع: 2 سم 
 العرض: 5 سم

العمق: 5 سم

 متوافقة مع: 
WAND وحدة

الوصفالموديل

WANDHydrawise لنظام إدارة الري Wi-Fiو Bluetooth وحدة

X2 ُمركبة في وحدة تحكم WAND وحدة

 جرب برنامج  HydrawiseTM اليوم من دون أجهزة 
hydrawise.com في

 مستشعر 
Rain-ClikTM

http://hunterindustries.com
http://hydrawise.com

