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STK-5B / STK-6B

STK-5B / STK-6B
Um pacote único de produtos de irrigação concebido para refrescar e limpar campos desportivos com grama sintética
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Simples de especificar, fácil de instalar para o empreiteiro e de fácil assistência e manutenção para o utilizador final, o
Sistema ST da Hunter é a primeira e única solução rentável e totalmente integrada concebida para exceder as
necessidades únicas e específicas do mercado de irrigação de grama sintética.
O Sistema ST da Hunter inclui rotores com mecanismo de engrenagem e de longo alcance baseados na lendária
tecnologia de rotores da Hunter acoplado a uma junta articulada especial de vários eixos, válvulas de baixa perda de
carga e uma caixa robusta multifuncional. Todos esse itens combinados fornecem a flexibilidade de instalação ideal e
acesso total a longo prazo a todos os componentes de irrigação, incluindo o ponto de ligação da junta articulada. Esse
acesso completo é obrigatório quando não é fácil escavar e restaurar para as condições originais a superfície sintética
circundante sem grandes despesas e equipamento e procedimentos especializados.
Características

Características
Opções de bocais: 6
Bocal de série: n.º 20
Modelos de bocais: n.º 16 ao n.º 26
Trajetória do bocal: 22,5 º
Mecanismo de engrenagem: Isolado, lubrificado com água
Tampa de borracha com logotipo instalada na Fábrica (todos os modelos escamoteáveis)
Ajuste do arco: Para esquerda e direita
Definição do arco: 40 a 360º não reversível
Torre de bocal cônico estriado
Encapsulado por estrutura de borracha externa escamoteável
Velocidade de rotação regulável
Garantia de 5 anos
Construção interna: Latão, aço inoxidável e rolamentos

Funções avançadas
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Rotor ST: ST-1600
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O ST-1600 complementa os rotores ST-90 e STG-900 adicionando as capacidades de longo alcance. Estes rotores são
perfeitos para campos de futebol americano, onde os rotores de raios menores podem não ser suficientes. São ainda
melhores para aplicações em campos extra amplos como campos de futebol. Os rotores ST-1600 estão disponíveis em
duas configurações:
ST-1600B
Este modelo é um rotor escamoteável de 8 cm com arco ajustável e capacidade de círculo completo em um único rotor.
Todos os componentes internos deste rotor são acessíveis a partir do topo sem perturbar a superfície sintética. Adequase idealmente para instalar com a caixa ST-243642B da Hunter, ou em gramado natural que está as vezes adjacente ao
campo sintético a irrigar.
ST-1600BR
Este modelo é um rotor compacto e instalado em tubo de subida sem obstrução com capacidade de arco ajustável e
arco completo. Este modelo é perfeito para as instalações onde é preferível manter todos os tubos e equipamentos de
irrigação longe da superfície sintética. A configuração instalada em tubo de subida também permite que os campos
desportivos sintéticos existentes sejam montados sem perturbar a superfície de jogo. As configurações de instalação em
tubo de subida são normalmente instaladas em alturas que promovam a segurança e a proteção do fluxo de água
elevado do rotor.

JUNTA ARTICULADA "VA" ST: ST-3010VA
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As juntas articuladas tradicionais irão fazer com que o rotor se mova para trás e para a frente quando a elevação do rotor
se erguer e baixar. Embora sejam apropriadas para instalações em grama natural, os sistemas com grama sintética
requerem uma abordagem completamente diferente. A melhor forma de suportar o enorme impulso lateral do rotor
durante o funcionamento é colocar o rotor num orifício de encaixe apertado dentro do conjunto de tampas da caixa. Para
configurar o rotor de forma perfeita e neste local muito específico, a junta articulada tem de fornecer o movimento flexível
em cada direção, não apenas ascendente e descendente, mas também para a frente e para trás, para a esquerda e para
a direita. Idealmente, esta flexibilidade incluiria a capacidade de "repor" o grau de elevação do rotor, caso a caixa
assente na posição descendente durante a compactação vibratória do material base do terreno circundante. Introduza a
junta articulada de Alinhamento Vertical (VA) da Hunter. Disponibilizando o melhor em flexibilidade, a nossa junta
articulada de alinhamento vertical inclui seis pontos pivot para o movimento de vários eixos mais um sétimo pivot na
tomada para ajustes rotatórios do conjunto de válvula e rotor. Construída com um tubo e encaixes de PVC de 80 mm
(3"), esta junta articulada de classificação de 21.7 bar; 2.172 kPa reduz drasticamente as velocidades perigosas da água
e perda de pressão que diminui o desempenho através dos componentes do sistema de ST.

SISTEMA DE CAIXA ST: ST-243642B
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O conjunto complementar de funções da Caixa ST da Hunter inclui fibra de vidro de classificação comercial no
corpo, concreto polimérico de alto impacto na extremidade superior exposta e um conjunto de tampas de concreto
polimérico praticamente indestrutível. Em conjunto, formam uma caixa de classificação de 9000 kg+ duradoura e de fácil
instalação, pois tem um peso de apenas 77 kg com as tampas removidas.
O conjunto de tampas exclusivas de concreto polimérico de quatro peças densas de 76 mm tem um orifício incorporado
perfeitamente localizado para o rotor ST-1600B em um dos lados. Este desenho permite que o rotor seja posicionado de
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forma perfeita dentro do orifício enquanto a caixa tem uma abertura traseira do lado oposto. Os acopladores rápidos são
essenciais em todos os campos de grama sintética. A porta e tampa do acoplador rápido incluídas no lado oposto
eliminam a necessidade de caixas de acoplador rápido separadas ao redor do campo de jogo. Uma porta e tampa
incorporadas para o seletor automático on-off (ligar/desligar) da Válvula ST adicionam ainda mais flexibilidade ao
conjunto.
Clara vantagem da Caixa ST da Hunter
Já alguma vez tentou fazer um orifício em concreto polimérico? É quase impossível. Que tal instalar e configurar uma
caixa de 200 kg em concreto poimérico? Não é muito fácil.
A Hunter criou a Caixa ST como uma opção de instalação leve e fácil sem sacrificar a durabilidade. Do ponto de vista da
funcionalidade, a tampa de quatro peças, espaço interior avantajado e acesso superior total a todos os componentes
tornam a manutenção do sistema mais fácil e menos dispendiosa.

CONFIGURAÇÃO DA VÁLVULA ST: ST-V30K
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Para alguns, a abordagem preferida na criação de sistema de irrigação de grama sintética é a configuração do tipo
"bloco" com válvulas localizadas remotamente que não se encontram na superfície sintética. A vantagem desta
configuração é que remove todas as tubulações principais de pressão elevada debaixo da superfície sintética. Através
da utilização de uma válvula localizada remotamente, também é possível remover as tubulações secundárias de
abastecimento pressurizadas constantemente para acopladores rápidos debaixo da superfície sintética.
Para outros, a abordagem preferida é a utilização de rotores com válvula adjacente ou "valve-in-head" (VIH). No entanto,
os rotores VIH típicos têm uma perda de carga elevada inaceitável em vazões e pressões elevadas inerentes a todos os
sistemas de irrigação em grama sintética. Em consequência, o Sistema ST da Hunter utiliza uma configuração de
válvula adjacente ou "valve-in-head" (VIH). Este desenho diminui a perda de pressão para uns aceitáveis 0.15 bar; 15
kPa a 65,0 m3/h; 1.082 l/min através do conjunto da válvula.
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