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Pro-Spray PRS30

Pro-Spray PRS30
Regular a pressão no bocal cria uma aspersão constante e eficiente
A capacidade de regular a pressão da água é essencial para a eficiência geral do sistema. O PRS30 de tampa marrom inclui
todas as funcionalidades de robustez e de confiabilidade do corpo do Pro-Spray e fornece uma regulagem eficiente da
pressão da água mantendo-a constante a 2,1 bar. O regulador incorporado reduz o desperdício de água e promove zonas de
raízes mais saudáveis, porque a água é fornecida a uma pressão ideal para os bocais do aspersor. O PRS30 é compatível
com bocais de arcos fixos e ajustáveis Pro e está disponível para modelos Arbusto, 10 cm, 15 cm e 30 cm de elevação do
êmbolo central. Recomendado para aplicações residenciais e comerciais.
Características
Aplicação: Residencial / Comercial
Modelos: Arbusto, 10 cm, 15 cm e 30 cm
Versão sem entrada lateral (NSI) disponível em 15 cm e 30 cm
Período de garantia: 5 anos

Selo de Vedação Co-moldado
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Esse selo de vedação multi-funcional ativado pela pressão d'água foi desenvolvido para eliminar vazamentos entre a
tampa do aspersor e a torre central escamoteável. O selo a prova de vazamentos opera a baixas pressões e permite que
mais aspersores sejam instalados no mesmo setor. O desenho do selo de vedação protege a torre central quando está em
funcionamento e mantém impurezas fora do selo quando a torre está retraída, reduzindo riscos de mal funcionamento.

Tampa do corpo não vazará sob condições de altas pressões
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A linha Pro-Spray incorpora um corpo estriado altamente resistente e uma tampa durável desenvolvidos para resistir às
condições mais adversas de locais de instalações, incluindo o rigor de tráfego constante e os abusos com maquinários
pesados. Adicionalmente, um desenho com reforço de vários fios de rosca promove resistência superior na capacidade de
fechamento e vedação do corpo ajudando o aspersor a suportar altos surtos de pressão e golpes de ariete.

Mola altamente resistente
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Mola forte de retração garantindo o retorno da torre central à posição original sob quaisquer condições

Modelos

PROS-00-PRS30
Altura Total: 11 cm
Tamanho da rosca: ½"

PROS-04-PRS30
Altura Total: 15,5 cm
Altura de Elevaça᷉o: 10 cm
Diâmetro Exposto: 5,7 cm
Tamanho da rosca: ½"
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PROS-06-PRS30
Altura Total: 22 cm
Altura de Elevaça᷉o: 15 cm
Diâmetro Exposto: 5,7 cm
Tamanho da rosca: ½"

PROS-12-PRS30
Altura Total: 41 cm
Altura de Elevaça᷉o: 30 cm
Diâmetro Exposto: 5,7 cm
Tamanho da rosca: ½"
Pro-Spray PRS30 - ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE: Ordem 1 + 2
1 Modelo
PROS-00-PRS30 = adaptador de arbustos regulado para 2,1 bar
PROS-04-PRS30 = escamoteável de 10 cm (4") regulada para 2,1 bar
PROS-06-PRS30 = escamoteável de 15 cm (6") regulada para 2,1 bar
PROS-06-NSI-PRS30 = escamoteável de 15 cm (6") regulada para 2,1 bar (sem entrada lateral)
PROS-12-PRS30 = escamoteável de 30 cm (12") regulada para 2,1 bar
PROS-12-NSI-PRS30 = escamoteável de 30 cm (12") regulada para 2,1 bar (sem entrada lateral)
2 Opções
(em branco) = Nenhuma opção
CV = Válvula antidreno instalada de fábrica (Somente modelos escamoteáveis, modelos de 15 cm e 30 cm
encomendados como CV são fornecidos sem entrada lateral)
CV-R = Tampa do corpo de águas residuais instalada de fábrica (Arbusto moldado em roxo)
Exemplos:
PROS-04-PRS30 = escamoteável de 10 cm regulada a 2,1 bar
PROS-06-PRS30 - CV - 12H = escamoteável de 15 cm regulada a 2,1 bar, válvula antidreno e bocal 180° de 3,7 m
PROS-12-PRS30 - CV-R - 10A = escamoteável de 30 cm regulada a 2,1 bar, válvula antidreno, tampa do corpo para
águas residuais e bocal ajustável de 3,0 m
Opções instaladas na fábrica
Válvula anti-dreno (até 4,3 m de cota máxima)
Válvula anti drenante disponível nos modelos de 10 cm, 15 cm e 30 cm
Tampa identificadora de águas residuais
Opções instaladas pelo utilizador
Tampa à prova de vandalismo (Ref. n.º PROS-PRS30-VPC)
Válvula anti-dreno (até 4,3 m de cota máxima; Ref. n.º 457400)
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Tampa identificadora de águas residuais (Ref. n.º 458560)
Cobertura de encaixar para águas residuais (Ref. n.º PROSRCCAP)

Especif.
Especificações de funcionamento
Pressão de serviço recomendada: 1,0 a 7,0 bar; 100 a 700 kPa

Recursos
DOCUMENTAÇÃO
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FOLHETO DO PROSPRAY
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Suporte
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TÍTULO [18]

AVALIAÇÃO
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Não há documentos de suporte encontrado.
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