
İçindekiler:
ICD-HP Programlayıcı 

Dipnotlar:
ICD

K
O

N
TR

O
L 

Ü
N

İT
ES

İ D
EK

O
D

ER
LE

R
İ V

E 
A

K
SE

SU
A

R
LA

R

BİREYSEL VE TİCARİ SULAMA | Built on Innovation® hunterindustries.com web sitesini ziyaret edin

ÖNEMLİ AVANTAJLARI
• Dekoder istasyonlarını, yeni veya kurulu olsun, programlayın veya 

yeniden programlayın*
• İstasyon numaralarını herhangi bir sırada programlayabilir yada gelecekte 

yapılacak eklemeler için atlayabilirsiniz. 
• Sensör dekoderleri için kurulum ve tanılamayı basitleştirir
• Clik ve Debi sensörleri için sensör test fonksiyonları, ayrıca dahili 

multimetre özelliği
• Dekoderlerle elektromanyetik endüksiyon kullanarak plastik kılıf üzerinden 

kablosuz haberleşir, sugeçirmez konnektörler korunur. 
• Hunter ICD ve eski DUAL Dekoderlerin yanı sıra Pilot™ İki Yönlü 

Modüllerle uyumludur
• Mağaza veya ofis kullanımı için USB destekli; Saha kullanımı için 4 adet AA pil
• Tüm test uçları ve kabloları dayanıklı, köpük dolgulu taşıma çantasında bulunur
• Dekoder istasyonlarını açın ve solenoid durumunu, miliamperdeki akımı ve 

daha fazlasını görüntüleyin
• Su geçirmez programlama kabı
• Arkadan aydınlatmalı ayarlanabilir ekran
• 6 uluslararası işletim dili 
*  Not: ICD-HP, EZ-1 Dekoderleri ile uyumlu değildir

ELEKTRİK TEKNİK ÖZELLİKLERİ
• Güç girişi: 4 adet AA pil veya standart USB konektörü (dahil)
• İletişim: kablosuz endüksiyon, aralık 25 mm
• Elektriğe bağlı olmayan dekoder fonksiyonları için sigortalı test uçları

ONAYLAR
• UL, cUL, FCC, CE, RCM

ICD-HP
Yükseklik: 21 cm 
Genişlik: 9 cm 
Derinlik: 5 cm 

Dışarıda bir taşıma çantasında paketlenmiş olan bu eksiksiz 
kit, ölçüm uçları, indüksiyon kabı, kablo, tezgah kullanımı için 
USB güç kablosu ve saha çalışması için 4 adet AA pil içerir.

ICD-HP PROGRAMLAYICI

ICD-HP

ICD-HP

Model Açıklama

ICD-HP
Kablosuz el kumandalı dekoder programlayıcısı, tüm test 
ve güç kablolarını, programlama kabını ve dayanıklı taşıma 
çantasını içerir

Hunter ICD ve DUAL™ dekoderleri için kablosuz, el tipi programlama ve 
tanılama yeteneklerini kazanın.
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