
1” cikkszáma: 160705
Universal Decoder Stake
DBRY-6

Kereszthivatkozások:
EZDS dekóderes rendszer
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 Látogasson el a hunterindustries.com weboldalra!

Vízmentes csatlakozó
P/N DBRY100, P/N DBRY2X25

LEGFŐBB ELŐNYÖK
• Használható az EZ dekóderek csatlakoztatására, de nem előírás
• Megfelel az UL előírásoknak, 600 V-os, földbe ásható
• Újonnan feljesztett piros-sárga vezeték összekötő, nem kell ezentúl kétféle méret
• A bepattintható fedél a kicsúszás ellen biztosítja a vezetékeket a világoskék vízmentes tubus alján
• 3 vezeték számára van kivágás a fedélen, hogy a kábelvezetés könnyebb legyen
• Megfelel a 2006/95/EC irányelvnek és az IEC EN61984:2009, EN60998-1:2004, és 

EN60998-2:2005 szabványoknak. 

DBRY-6
Használja a minősített vízmentes csatlakozókat minden ICD, DUAL™, és Pilot™ 

dekóder csatlakoztatásához.

DBRY-6 EGYSÉGEK

Modell Leírás

DBRY100 100 db-os csomagolási egységben (100 db tubus és a belső 
dobozban további 100 db közösítő hüvely)

DBRY2X25 25 × 2 csomag (2-2 tubus és közösítő zacskóban, 25 zacskó/kiszerelés)

UNIVERZÁLIS DEKÓDER LETŰZŐ KÉSZLET

UNIVERZÁLIS DEKÓDER LETŰZŐ KÉSZLET

Modell Leírás

DECSTAKE10 Univerzális dekóder letűzők (csomagonként 10 darab), 
kábelkötegelőkkel

Az univerzális dekóder letűző készlet kiemeli a dekódereket, hogy a kétvezetékes 
rendszerek, tiszták és könnyen hozzáférhetőek legyenek a mindennapi karbantartás során. 

LEGFŐBB ELŐNYÖK
• Kiemeli a dekódert a talajtól, így a kivitelezőknek nem kell kiásniuk a 

készüléket a földből. 
• A Hunter dekódereket a magasban tartja, így kényelmes hozzáférést és 

vezeték nélküli programozást biztosít anélkül, hogy azokat ki kellene venni
• Minden Hunter dekóderrel és a legtöbb más gyártmánnyal is használható, 

így a kivitelezőknek csak egy terméket kell készleten tartaniuk 
• Kábelkötegelők a készlet részei, segítségükkel a karókhoz rögzíthetjük a 

dekódereket a telepítés során
• Az erős kialakítás biztosítja, hogy a karó ne törjön- vagy hajoljon el, ha azt 

tömörebb talajba ütjük be.
• Elsősorban újrahasznosított anyagokból készült, minimális csomagolással a 

keletkező hulladékok és a széndioxid terhelés minimalizálása érdekében

MŰKÖDÉSI ADATAI
• Minden Hunter dekóderrel és a legtöbb más gyártmánnyal is használható
• Kábelkötegelők a csomagolásban
• Újrahasznosított anyagokból készült

Univerzális dekóder letűző készlet 
Magasság: 27,5 cm 

Univerzális dekóder letűző készlet


