
MŰSZAKI ADATOK FOLYTATÁSA
• Áramforrás (távadó): 4 db AA alkáli elem (a készülékkel együtt szállítva)
• Áramforrás (vevő): 24 V~, a vezérlőből a SmartPort® csatlakozón keresztül
• A rendszer működtető frekvenciája: 27 MHz-es sáv
• A SmartPort csatlakozót ne tegye 15 m-nél távolabbra a vezérlőtől (használja az SRR-SCWH 

árnyékolt csatlakozót)
• Ütésálló műanyag hordozódobozban szállítjuk

ICR távvezérlő

ROAM távvezérlő  ÚJDONSÁG

TÍPUSOK
ROAM-KIT – távadó- és vevőkészülék, villamos csatlakozóval és használati 

utasítással
ROAM-TR – távadó
ROAM-R – vevő

MÉRETEK
Távadó/vevő: 17,8 cm magas, 5,7 cm széles, 3 cm vastag

MŰSZAKI ADATOK
• Helyszínek száma: 1 – 128
• A működtethető körök száma: max. 240
• Öntözési időtartam: 10-féle beállítás, 1 és 90 perc között
• Hatótávolsága: 305 méterig
• Áramforrás (távadó): 4 db AAA elem (a készülékkel együtt szállítva)
• Áramforrás (vevő): 24 V~ váltóáram, 10 mA
• A rendszer működtető frekvenciája: 315 MHz

TÍPUSOK
ICR-KIT – teljes egység: távadó- és vevőkészülék, 

villamos csatlakozóval és 4 db AA alkáli elemmel
ICR-TR – csak kézben tartható távadó
ICR-R – csak vevő

MÉRETEK
Távadó (antenna nélkül): 16,5 cm magas, 8,3 cm széles, 3,2 cm vastag
Vevő (antenna nélkül): 15,9 cm magas, 7,6 cm széles, 3,2 cm vastag

MŰSZAKI ADATOK
• Helyszínek száma: 1–127
• A működtethető körök száma: 48 (SRC, Pro-C, ICC), 99 (ACC)
• Öntözési időtartam: 8-féle beállítás, 1 és 30 perc között
• Hatótávolsága: akadály esetén 800 méterig, zavartalan látótávolság 

esetén 3200 m
• Működési hőfoktartomány: -18°–66°C-ig
• Relatív nedvességtartalom: 100% -ig

A CIKKSZÁM FELÉPÍTÉSE
TÍPUS RENDELHETŐ

ROAM KIT =

TR =
R =

távadó- és vevőkészülék (SmartPort® csatlako-
zóval és 4 db AAA elemmel) 
távadó 4 db AAA elemmel
vevőkészülék

 ROAM  KIT

PÉLDA ROAM - KIT

A CIKKSZÁM FELÉPÍTÉSE
TÍPUS JELLEMZŐK

iCR KIT = 

TR =
R =

CASE =

távadó- és vevőkészülék (SmartPort® csatlakozóval és 4 db AA elemmel), műanyag hor-
dozódobozban
távadó 4 db AA elemmel
vevőkészülék
műanyag hordozódoboz

 iCR  KIT

PÉLDA ICR - KIT
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