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Geleneksel dekoder sistemlerinden daha hızlı kurulum. Bu benzersiz, 24 
VAC sinyalizasyon sisteminin kurulumu ve standart araçlarla sorun gidermesi 
kolaydır. Yerel yönetim için web tabanlı akıllı sulama platformları ve kablosuz 
ROAM veya ROAM XL Uzaktan Kumandalarla uyumlu EZDS, her kurulumda 
sulama kontrolünü basitleştirir.

DEKODER SISTEMI 
Yapmanın en kolay yolu



EZ-1 dekoderleri küçüktür, su geçirmezdir ve renk kodlu kablolar ve kullanışlı bir LED  

durum ışığı ile birlikte gelir. Çalışmaları için özel kablo veya konnektör gerektirmezler. Daha da iyisi, 

sistem geleneksel çıkış modülleri ile bir arada bulunabilir ve aynı kontrol ünitesinde hem doğrudan 

kablolu vanaların hem de dekoder sistemin hibrit olarak çalışmasına izin verir. Bu teknoloji aynı 

zamanda geleneksel olarak kablolu bir sistemin mevcut kablo demetini kullanarak çift kablo hattına 

basitçe dönüştürülmesine izin verir. İşte bu kadar kolay!

Kullanışlı LED 
Durum Işığı

Renk Kodlu 
Kablolama

Su Geçirmez 
Tasarım

EZ-1 Dekoder

• Özel kablo veya konnektör gerekmez

• Kurulum sırasında zamandan ve paradan 
tasarruf sağlamak için hat üzerinde özel 
bir topraklama veya aşırı akım koruması 
gerekmez

• Bağımsız seri numaralarını girmeye gerek 
kalmayan programlanabilir dekoderler

Özellikler ve Teknik Özellikler
• P/MV, uzaktaki ana vanalar için çift kablo 

hattı üzerinden etkinleştirilebilir

• Daha fazla esneklik için yan yana geleneksel 
ve dekoder istasyonların hibrit çalışmasına 
izin verir

• EZ-1 dekoderler pozitif tanı için dahili durum 
LED'ine sahiptir



• HCC ve ICC2 Kontrolörleri: 54 istasyona kadar, artı ana valf

• HPC ve Pro-C Kontrolörleri: 32 istasyona kadar artı ana vana  
(yalnızca iki kablolu ise 28 istasyon)

• Özel kablo veya konnektör gerekmez

• Geleneksel istasyonların ve dekoder istasyonlarının hibrit çalışmasına olanak sağlar

• Maksimum esneklik için herhangi bir doğrudan gömme tel ile uyumludur

DÜŞÜK Maliyetli 
Çift-Kablo Teknolojisi

Hibrit Kurulum



• Seri numaralarına ihtiyaç duymadan 
dekoderleri basit şekilde programlayın

• Çift-kablo yolunda elektrik çıkışı:  
24 VAC, 50/60 Hz

• EZ-1 Dekoder çıkışı başına iki adede kadar 
standart 24 VAC solenoid 

Çift kablo hattı ile sulama solenoidlerini ve artı ana vanayı etkinleştirmek için çift kablo çıkış 

modülünü takmanız yeterlidir. Ardından EZ-1 dekoderlerini her bir vanaya yerleştirin!

P/MV Bağlantısı  
(Pompa/Ana Vana)

Program Düğmesi
ve Durum LED’i

Çift-Kablo
Yol Terminalleri

Dekoder
Programlama Yuvası

EZ-DM Modülü PC-DM Modülü

• Çift-kablo yolları, T şeklinde ayırma olanağı 
ile farklı yönlere gidebilir.

• EZ-1 Dekoder IP68 derecelidir, su altında 
kalabilir

• 600 m’nin üzerinde güvenilir çalıştırma 
(kablo boyutuna bağlı olarak)

Özellikler ve Teknik Özellikler



ÜST Düzey Esneklik

Sorunsuz Bakım

Sahadaki EZ-1 Dekoderlerin durumunu, onları kaldırmadan hızla 
değerlendirmek için kablosuz, el tipi EZ-DT Teşhis Aracını kullanın. Evrensel 
Şifre Çözücü Bahis Kiti, gelecekteki servisler için uygun erişim sağlamak için 
şifre çözücüleri yerden kaldırır.



CENTRALUS

CENTRALUS

TM

TM

EZDS KABLOLAMA UZUNLUKLARI

KABLO ÖLÇER BIR AKTIF SOLENOID* İKI AKTIF SOLENOID*
0,5 mm2 kesitli 167 m 83 m

0,8 mm2 267 m 133 m

1 mm2 333 m 167 m

1,5 mm2 500 m 250 m

2,5 mm2 833 m 417 m

4 mm2 1.333 m 667 m

*Kablolama tablosundaki mesafeler, 50°C kablo sıcaklığı ve %10 güvenlik faktörü ile Amerikan Kablo Müşiri için 60 Hz temel alınarak 
hesaplanmıştır.

EZ DEKODER SISTEMINIZ

MODEL AÇIKLAMA

EZ-1 HCC, HPC, ICC2,  
ve Pro-C Kontrolörleri için Tek istasyonlu EZ-1 Dekoderi

EZ-DM HCC ve ICC2 Kontrolörleri için EZ Dekoder Çıkış Modülü

PC-DM HPC ve Pro-C Kontrolörler için EZ Dekoder Çıkış Modülü

SISTEM AKSESUARLARI

MODEL AÇIKLAMA

EZ-DT Kablosuz, el tipi EZ-DT Teşhis Aracı

DECSTAKE10 Evrensel Dekoder Hisse Kiti, 10'lu paket

Standart konut projelerinden büyük ticari kurulumlara kadar EZDS, iki kablolu yönetimi basitleştirmek 

için mükemmel bir seçimdir. Uyumlu kontrolörler arasında Hydrawise akıllı sulama kontrolüne sahip 

standart Pro-C, HCC ve HPC ve Centralus akıllı sulama kontrolüne sahip ICC2 bulunur.

Eksiksiz EZ Dekoder Sistemi

HCCPro-C HPC ICC2
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Müşterilerimizin başarılarına katkıda bulunmak bizim en büyük 

motivasyonumuzdur. Yeniliklere ve mühendisliğe olan tutkumuz  

tüm faaliyetlerimize yansır. Umuyoruz ki verdiğimiz eşsiz  

destek sayesinde, önümüzdeki uzun yıllar boyunca Hunter'ın müşteri  

ailesinin bir ferdi olmaya devam edersiniz.

Gregory R. Hunter, Hunter Industries CEO'su

RC-101 BR TR C 3/22

Gene Smith, Başkan, Peyzaj Sulaması ve Dış Mekan Aydınlatma

© 2022 Hunter Industries, Hunter, Hunter logosu ve diğer tüm ticari markalar Hunter Industries'in mülkiyetinde olup ABD ve diğer ülkelerde tescil edilmiştir.   Lütfen geri dönüştürün.


