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Cài đặt nhanh hơn các hệ thống giải mã truyền thống. Hệ thống báo 
hiệu 24VAC độc nhất này rất đơn giản để thiết lập và khắc phục sự cố 
với các công cụ tiêu chuẩn. Khi kết hợp với các công cụ quản lý trên 
web và điều khiển từ xa không dây ROAM hoặc ROAM XL, hệ thống 
EZDS đơn giản hóa đáng kể việc quản lý tưới tiêu.

DỄ DÀNG CÀI ĐẶT 
Hệ thống giải mã EZ 



 

• Đối với HCC và ICC2: Lên đến 54 kênh tưới, cộng với van tổng 

• Đối với Pro-C: Lên đến 32 kênh tưới, cộng với van tổng (28 kênh tưới nếu 

sử dụng cáp hai dây) 

• Không cần dây hoặc đầu nối đặc thù 

• Cho phép hoạt động kết hợp giữa các kênh tưới thường và có giải mã 

• Tương thích với bất kỳ đường dây âm đất trực tiếp nào

 TIẾT KIỆM CHI PHÍ 
Nhờ công nghệ hai dây

Cài đặt kết hợp



Bộ giải mã EZ nhỏ gọn, không thấm nước và đi kèm với hệ thống dây điện được mã hóa 

màu và đèn LED báo hiệu trạng thái tiện lợi. Hệ thống không yêu cầu dây hoặc đầu nối đặc 

biệt để hoạt động. Hơn nữa, hệ thống có thể cùng vận hành với các module đầu ra thông 

thường, cho phép kết hợp van và  bộ giải mã trong cùng một bộ điều khiển. Công nghệ này 

cũng cho phép chuyển đổi đơn giản hệ thống có dây thông thường thành hai dây bằng cách 

sử dụng gói dây hiện có. Dễ dàng như thế đấy!

Từ các dự án khu dân cư tiêu chuẩn đến các địa điểm thương mại lớn, EZDS tương thích 

với bộ điều khiển Pro-C đáng tin cậy, với tất cả các tính năng của bộ điều khiển HCC kết nối 

Hydrawise, cũng như với bộ điều khiển ICC2 và nền tảng quản lý Centralus.
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  • Lập trình nút nhấn đơn giản, không cần số 
seri 
• Nguồn điện đầu ra trên đường dẫn hai 
dây: 24 VAC, 50/60 Hz 
• Có thể cài đặt hai van solenoid 24 VAC 
cho mỗi đầu ra của bộ giải mã EZ-1

 
 

• Đường dẫn hai dây cho phép tách đường 
dẫn theo nhiều hướng khác nhau 
• Bộ giải mã EZ-1 có chỉ số bảo vệ IP68, có 
thể đặt chìm dưới nước 
• Hoạt động bền bỉ lên đến 600m chiều dài 
cáp điện, tùy vào kích thước cáp điện

Cắm 1 trong 2 module đầu ra hai dây để bật các bộ solenoid tưới, cùng với một van tổng 

trên một cặp dây. Sau đó, chỉ cần đặt Bộ giải mã EZ ở mỗi van là xong phần cài đặt!

Module EZ-DM Module PC-DM

Tính năng sản phẩm và thông số kĩ thuật

 Đầu cắm P/MV
(Kết nối Van tổng)

Nút nguồn và đèn LED 
 báo hiệu trạng thái

Cổng cắm dây 
điện hai dây

Cổng cắm bộ giải mã

0.5 mm2 

0.8 mm2 

1 mm2 

1.5 mm2 

2.5 mm2 

4 mm2

1 SOLENOID*  ĐANG CHẠY
167 m 

267 m 

333 m 

500 m 

833 m 

1,333 m

2 SOLENOID* ĐANG CHẠY 

83 m 

133 m 

167 m 

250 m 

417 m 

667 m

*Khoảng cách trong bảng nối dây được tính dựa trên 50Hz, với nhiệt độ dây là 50°C và hệ số an toàn 10%.

KHOẢNG CÁCH NỐI DÂY TRONG BỘ GIẢI MÃ EZ
TIÊU CHUẨN NỐI DÂY QUỐC TẾ
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Helping our customers succeed is what drives us. While our passion  

for innovation and engineering is built into everything we do, it is our  

commitment to exceptional support that we hope will keep you in  

the Hunter family of customers for years to come.

Gregory R. Hunter, CEO of Hunter Industries
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