
Spis treści:
Universal Decoder Stake
Złączki DBRY-6

Odniesienia do innych produktów:
System dekoderów EZDS
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Wodoszczelne złącza przewodów
Nr części: DBRY100, nr części: DBRY2X25

KLUCZOWE KORZYŚCI
• Kompatybilne z połączeniami dekodera EZ, ale nie jest konieczny
• Certyfikat UL dla przewodów ziemnych 600 V
• Ulepszona czerwono-żółta nakrętka do przewodów zastępuje dwie nakrętki o różnych rozmiarach
• Blokada zabezpieczająca nakrętkę do przewodów na dnie wodoodpornej, jasnoniebieskiej tubki
• 3 wycięcia na górze tubki ułatwiają rozprowadzenie przewodów
• Spełnia dyrektywę 2006/95/EC oraz normy IEC EN61984:2009, EN60998-1:2004, 

i EN60998-2-4:2005 

ZŁĄCZKI DBRY-6
Użyj tego zatwierdzonego wodoodpornego złącza do wszystkich połączeń 
przewodowych ICD, DUAL™ oraz Pilot™.

MODUŁY DBRY-6

Model Opis

DBRY100
Opakowanie zawiera 100 złączek (pudełko zawiera 100 tubek luzem + 100 
gniazd w opakowaniu)

DBRY2X25 25 dwupaków (2 tuby wraz z 2 gniazdami w plastikowej torbie, 25 sztuk)

UNIWERSALNY ZESTAW PALIKÓW 
DO DEKODERA

UNIWERSALNY ZESTAW PALIKÓW DO DEKODERA

Model Opis

DECSTAKE10
Uniwersalne paliki do dekodera (10 sztuk w kartonie), opaski 
zaciskowe dołączone do zestawu

Dzięki uniwersalnemu zestawowi palików do dekodera istnieje możliwość umieszczenia 
dekodera nad powierzchnią gruntu, co ułatwia dostęp do instalacji dwuprzewodowych 
podczas rutynowych prac konserwacyjnych. 

KLUCZOWE KORZYŚCI
• Dekoder umieszczony jest nad powierzchnią gruntu, dzięki czemu 

wykonawcy nie muszą wyciągać urządzenia z błota 
• Utrzymuje dekodery firmy Hunter w pozycji umożliwiającej wygodny 

dostęp i bezprzewodowe programowanie bez zdejmowania dekoderów
• Zestaw jest kompatybilny ze wszystkimi dekoderami firmy Hunter i 

większością dekoderów innych marek, dzięki czemu wykonawcy muszą 
zaopatrzyć się wyłącznie w jeden system 

• Wygodne opaski zaciskowe zabezpieczają palik podczas montażu
• Solidna konstrukcja zapewnia, że palik nie łamie się ani nie wygina podczas 

wbijania go młotkiem w ziemię
• Zestawy zostały wykonane głównie z materiałów pochodzących z 

recyklingu i są dostarczane w zoptymalizowanym opakowaniu, aby 
zapobiegać powstawaniu odpadów i minimalizować ślad węglowy

DANE UŻYTKOWE
• Pasuje do wszystkich dekoderów Hunter i większości dekoderów 

innych marek
• Opaski zaciskowe dołączone do zestawu
• Zestawy zostały wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu

Uniwersalny zestaw palików do dekodera 
Wysokość: 27,5 cm 

Uniwersalny zestaw palików do dekodera


