
 

Resumo do sistema ‘decoder’ DUAL - HUNTER 
 
A tecnologia de controladores de irrigação com sistema ‘decoder’ permite ligar sistemas 
de irrigação de até 48 setores com apenas um par de fios. Os benefícios de um sistema 
montado desta forma residem no fato de a instalação ser muito simplificada, uma vez que 
o número de fios é significativamente reduzido (no sistema tradicional são necessários 
dois fios para cada setor) e inclusive na economia, pois a partir de um certo número de 
setores e distâncias torna-se mais barato o investimento no equipamento em comparação 
com a economia de fios de cobre, que costumam ser muito caros. 
 
Em resumo o sistema é composto das seguintes unidades: 
 

1. Controlador HUNTER I-CORE: 
 

 
Este é o controlador do sistema de irrigação. Ele tem capacidade para ligar até 30 setores 
de irrigação pelo método convencional (não decoder) no modelo de cabine plástica. Se for 
utilizado o controlador I-CORE com cabine metálica sua capacidade chega a 42 setores 
de irrigação pelo método convencional (não decoder). 
 
 

2. Módulo DUAL 48-M 
 

 
 

Módulo DUAL 48-M Módulo conectado no I-CORE 
 
O módulo DUAL 48-M transforma o controlador I-CORE em um controlador tipo ‘decoder’, 
capaz de operar até 48 setores de irrigação com apenas um par de fios. O DUAL 48-M 
pode ser instalado em um controlador I-CORE cabine plástica ou cabine metálica, em 
ambas as situações a capacidade máxima de 48 setores pode ser utilizada. 
Também é possível utilizar o sistema misto, ou seja, manter alguns setores convencionais 
e outros setores pelo sistema ‘decoder’. 
 
 
 
 
 



 

3. Decodificadores DUAL-1, DUAL-2  e DUAL-S 
 

  
 

DUAL-1 DUAL-2 DUAL-S 
 
Os decodificadores ficam no campo, no local onde estão instaladas as válvulas. São 
ligados ao controlador de irrigação através de uma linha elétrica especial de dois fios 
(Cabo Decoder).  
O DUAL-1 é um decodificador para um setor. 
O DUAL-2 é um decodificador para dois setores. Ele pode ser utilizado quando existem 
duas válvulas referentes a dois setores distintos de irrigação instaladas no mesmo local. 
O DUAL-S é um componente especial que serve para proteger todo o sistema de 
irrigação contra os danos decorrentes de eventuais descargas elétricas (raios), 
destinando estas descargas a um aterramento apropriado. 
 
 

4. Linha elétrica especial de dois fios (Cabo Decoder) 
 

 
 
Esta linha de dois fios transmite a energia que será utilizada para abertura das válvulas 
solenóide de cada setor e também o sinal lógico digital que comunica a cada 
decodificador o momento em que o mesmo deve ligar ou desligar a válvula que está 
ligada a ele. 
É um elemento fundamental para que o sistema funcione corretamente de maneira 
confiável. Os fios devem ser de cobre sólido. Devem possuir isolamento especial em PE 
codificados nas cores Azul e Vermelho. Os fios devem ser torcidos entre si, pois isto 
melhora a resistência mecânica durante a passagem dos fios e também melhora a 
resistência e dissipação de eventuais descargas elétricas. Estes fios também são 
montados dentro de um tubo especial de HDPE que facilita a passagem dos fios, proteção 
mecânica e identificação da linha elétrica. Este material facilita a montagem do sistema e 
pode ser facilmente desencapado nos pontos de montagem dos decodificadores. 
Todo o material também possui uma resistência química elevada pois devemos ter em 
conta que áreas irrigadas são freqüentemente tratadas com produtos químicos agressivos 
como fertilizantes, herbicidas, pesticidas, fungicidas, etc. 
O Cabo Decoder é disponível em duas bitolas: 14AWG/2c e 12AWG/2c. 
Com o Cabo Decoder 14AWG/2c é possível ligar setores a até 1.500m de distância e com 
o Cabo Decoder 12AWG/2c é possível ligar setores a até 2.300m de distância. 
 
 



 

5. Conectores elétricos à prova d’água 
 

  

 
 

 
 
Uma conexão elétrica bem feita e à prova d’água é fundamental para o funcionamento 
confiável do sistema ‘decoder’ pois pelo Cabo Decoder transitam tanto a energia para o 
funcionamento do sistema como as informações lógicas digitais. 
Por isso as conexões elétricas devem ser sempre efetuadas com conectores apropriados 
DBR/Y-6 ou equivalentes. 
 
Visão esquemática de um sistema ‘decoder’: 
 

 



 

Exemplos de lay-out  de ligação das linhas: 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 


