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SRV

SRV
Válvula residencial simples, confiável e econômica construída para condições árduas
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A SRV foi concebida para permitir um desempenho seguro e preço acessível para aplicações residenciais. As funções
da SRV incluem um corpo tipo globo em PVC altamente resistente e um diafragma robusto personalizados para suportar
o desafio do uso vigoroso diário. Além disso, a SRV inclui um suporte de diafragma para impedir avarias por tensão,
uma purga manual interna para manter a caixa de válvula seca e solenóide para trabalhos pesados da Hunter. Para
cumprir as necessidades específicas de uma variedade de tipos de sistema, a SRV está disponível em modelos com ou
sem controle de fluxo.
Características

Características
Aplicação: Residencial
Tamanho: 1" BSP
Design de vedante de diafragma com duplo assento para um desempenho superior anti-vazamentos
Compatível com os solenóides tipo latching CC da Hunter para utilizar com controladores a baterias
Os parafusos da tampa permitem uma manutenção simples das válvulas
A capacidade de baixa vazão permite a utilização dos produtos de micro-irrigação da Hunter
Solenóide encapsulado de 24 V CA com êmbolo cativo para maior simplicidade das manutenções
Classificação da temperatura: 66° C
Período de garantia: 2 anos

Funções avançadas
Suporte Accu-Sync™
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Evite as condições de sobrepressão dos aspersores e obtenha economias significativas de água com o novo regulador
de pressão Accu-Sync da Hunter.
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