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Conectores de cabos à prova d'água
P/N DBRY100, P/N DBRY2X25

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
• Compatível com conexões EZ, mas não é uma exigência
• Presente na lista da UL para enterramento direto de 600 V
• Conector de torção de cabos vermelho e amarelo aprimorado, sem necessidade de usar dois 

tamanhos distintos
• O recurso de fecho de pressão prende o conector de torção de cabos na parte inferior do tubo 

azul claro à prova d'água
• Recortes para saída de três cabos na tampa de alívio de tensão, para facilitar o roteamento
• Atende às diretrizes 2006/95/EC e aos padrões IEC EN61984:2009, EN60998-1:2004 e 

EN60998-2-4:2005 

DBRY-6
Use este conector à prova d'água autorizado para todas as conexões de 
cabeamento de ICD, DUAL™ e Pilot™ .

MÓDULOS DO DBRY-6

Modelo Descrição

DBRY100 Pacote de 100 conectores (100 tubos soltos na caixa, além de caixa interna com 100 conectores de torção)
DBRY2X25 25 x 2 pacotes (2 tubos e 2 conectores de torção em um saco plástico, x 25 unidades)

KIT DE ESTACAS DO DECODIFICADOR 
UNIVERSAL

KIT DE ESTACAS DO DECODIFICADOR UNIVERSAL

Modelo Descrição

DECSTAKE10
Estacas do decodificador universal (10 por embalagem), 
abraçadeiras incluídas

O kit de estacas do decodificador universal eleva o decodificador do solo para manter a 
organização, a limpeza e a simplicidade de acesso das instalações de dois fios durante a 
manutenção de rotina. 

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
• Eleva o decodificador retirando-o do solo, para que os prestadores de 

serviço não precisem cavar e retirar o dispositivo da lama 
• Mantém os decodificadores da Hunter na posição final elevada para 

permitir praticidade no acesso e na programação sem fio, sem necessidade 
de remoção

• Funciona com todos os decodificadores da Hunter e com a maioria das 
outras marcas, assim os prestadores de serviços precisam estocar somente 
um item 

• Conta com abraçadeiras para prender a estaca durante a instalação
• A construção robusta garante que a estaca não se quebre nem se dobre 

quando golpeada com martelo para entrar na terra
• Feito principalmente com materiais reciclados, com pouquíssima 

embalagem, para evitar desperdício e minimizar a pegada de carbono

ESPECIFICAÇÕES DE OPERAÇÃO
• Adapta-se a todos os decodificadores Hunter e à maioria das outras marcas
• Abraçadeiras incluídas
• Feito de materiais reciclados

Kit de estacas do decodificador universal 
Altura: 27,5 cm 

Kit de estacas do decodificador universal


