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BİREYSEL VE TİCARİ SULAMA
Built on Innovation®

KÖK BÖLGESI SULAMA SISTEMI (RZWS-E)

Kök bölgesinin tüm seviyelerine su verilmesi

Genç bitkilerin ve ağaçların gelişebilmesi için kök bölgesinin tüm seviyelerinde yeterli sulama ve 
düzenli bir oksijen değişimi almaları gereklidir. Bu, köklerin derinlere doğru büyümesini ve toprağın 
altında güvenli bir şekilde kalmasını teşvik ederek bitkilerin güçlü ve tam olarak yerleşmesini sağlar. 
Bu zorluğun üstesinden gelmek için geliştirilen Kök Bölgesi Sulama Sistemi, Hunter'ın patentli 
StrataRoot Baffle Sistemine, suyu, oksijeni ve besin maddelerini kök 
bölgesine yönlendiren ve daha fazla dayanıklılık için sulama silindirine 
sertlik sağlayan bir dizi iç bölmeye sahiptir. RZWS kolay kurulum için 
önceden monte edilmiş olarak gelir ve kapalı tasarımı ve ızgarası sulama 
donanımını vandalizme karşı korur. Ağaçların ve çalıların kök bölgesi 
boyunca verimli bir şekilde sulanması için RZWS en uygun çözümdür.

01 Verimli:  Patentli StrataRoot ™  
Baffle Sistemi suyu kök bölgesinin 
tüm seviyelerine yönlendirir

02 Dayanıklı:  Sağlam, vandalizme 
karşı dayanıklı kapak sulama 
donanımını korur

03 Hassas:  Basınç dengeleyici 
bubbler nozullar, basınçtan 
bağımsız olarak tutarlı su  
çıkışı sağlar
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Müşterilerimizin başarılarına katkıda bulunmak bizim en büyük motivasyonumuzdur. Yeniliklere ve mühendisliğe olan 
tutkumuz gerçekleştirdiğimiz faaliyetlere dayanır. Verdiğimiz benzersiz destek sayesinde, önümüzdeki uzun yıllar boyunca 
Hunter ailesinin bir ferdi olmaya devam edeceğinizi ümit ediyoruz.
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RZWS ÖZELLİKLER VE TEKNIK ŞARTNAME

 Özellikler

•  Patentli StrataRoot Baffle Sistemi, ürüne güç 
katarken suyu kök bölgesine yönlendirir

• Hassas sulama için basınç dengeleyici bubbler nozullar
•  Sulama donanımının dayanıklı olması ve vandalizme 

karşı korunması için kilitleme kapağı
•  1/ 2" PVC bağlantı parçasına doğrudan montaj için dahili 

Hunter Swing Joint

 Çalışma Teknik Özellikleri

• Bubbler debi oranları: 0,9 l/dk veya 1,9 l/dk
•  Önerilen basınç aralığı: 1,0 ila 4,8 bar; 100 ila 480 kPa

Ölçüler

RZWS-36  
Boru Çapı: 7,6 cm  
Kapak Çapı: 12 cm  
Uzunluk: 90 cm

RZWS-18  
Boru Çapı: 7,6 cm  
Kapak Çapı: 12 cm  
Uzunluk: 45 cm

RZWS-10 
Boru Çapı: 5,1 cm  
Boy: 25 cm

 Fabrika Montajlı Opsiyonlar

• HCV Çek Valf
•  Kilitli, arıtılmış su ayırt etme mor kapağı

 İlave Seçenekler

• Kumlu toprak koşullarında, RZWS-SLEEVE iç kısmı 
toprak girişinden uzak tutar

KÖK BÖLGESI SULAMA SISTEMI - TEKNİK ÖZELLİK OLUŞTURUCU:   Sipariş 1 + 2 + 3

1 Model 2 Bubbler Debi Oranı 3 Opsiyonlar

RZWS-10 = 25 cm Kök Bölgesi Sulama Sistemi 25 = 0,9 l/dk (boş)= Seçenek yok

RZWS-18 = 45 cm Kök Bölgesi Sulama Sistemi 50 = 1,9 l/dk CV = Çekvalf

RZWS-36 = 90 cm Kök Bölgesi Sulama Sistemi (boş) = Bubbler veya swing joint yok R = Arıtılmış su ayırt etme kapağı

CV-R = Arıtılmış su ayırt etme kapaklı çekvalf

Örnekler:     
RZWS-10-50-CV  = 25 cm K ök Bölge Sulama Sistemi  1,9 l/dk'da, çek valf ile  
RZWS-18-25  = 45 cm Kök Bölge Sulama Sistemi  0,9 l/dk  
RZWS-36-25-CV- R  = 90 cm Kök Bölge Sulama Sistemi  0,9 l/dk'da, çek valf ve arıtılmış su ayırt etme kapağı ile 

EK SEÇENEK (AYRICA BELIRTIN)

RZWS-SLEEVE = Kumaş filtreden imal edilen saha montajlı kılıf 

Geri kazanılmış modeller mevcuttur
(Model numarasına - R ekleyin)


