IRRIGAÇÃO RESIDENCIAL E COMERCIAL

Built on Innovation®

01 Fino: Com um corpo esguio mas
durável, o PS Ultra trabalha muito
bem em espaços apertados
02 Compatível: Trabalha com todos
os bocais para uma instalação e
manutenção mais fáceis
03 Versáti: O PS Ultra está disponível
em uma grande variedade de
configurações

PS ULTRA LINHA DE ASPERSORES
SPRAYS FINOS
O PS Ultra É Um Aspersor Esguio Com Todas As Funções
Para Qualquer Instalação
Este aspersor compacto e esguio está disponível nos modelos de 5, 10 e 15 cm de elevação.
Este inovador corpo do aspersor incorpora um mecanismo de lingueta de duas peças que
permite ajustes finos na adequação dos arcos de irrigação, uma tampa robusta, um êmbolo
de rosca macho e uma elevada área de filtragem com dupla filtragem nos modelos de 10
e 15 cm. Adicionalmente, os modelos de 5 e 10 cm são retrocompatíveis com os corpos
existentes dos PS Spray, que permitem uma atualização rápida e fácil. Os modelos PS Ultra
de série incluem um bocal ajustável Precision Distribution Control™ pré-instalado de fábrica.
Está disponível uma versão com tampão de descarga sem bocal ou tela de filtro. Com tantos
bocais compatíveis à escolha, encontrar a solução mais eficiente para a aplicação certa é
simples e fácil.

Aprenda mais. Visite hunterindustries.com para mais informações

PS ULTRA CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES

Características

Modelos

• Aplicação: Residencial
• Modelos: 5 cm, 10 cm e 15 cm
• Opções de bocais: 5
• Opções de bocais: 2,4 m,3,0 m, 3,7 m, 4,6 m, 5,2 m ou faixa
lateral de 1,5 X 9,0 m (padrão de faixa lateral disponível
apenas nos modelos de 5 e 10 cm)
• Bocal ajustável Precision Distribution Control™ pré-instalado
• Tampa melhorada para maior durabilidade,
manuseio simplificado e maior duração da junta
de vedação do êmbolo
• Os modelos de 5 cm e 10 cm podem ser reajustados em
aspersores PS de estilo mais antigo
• Lingueta de duas peças facilita a regulagem fina do arco
de irrigação
• Êmbolo com rosca macho para aceitar todos os bocais com
roscas fêmeas
• Disponível com crivo de descarga
(filtro de grandes dimensões não incluído)
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[A] PSU02
Altura total: 13 cm
Altura de Elevação: 5 cm
Diâmetro Exposto: 3 cm
Tamanho da rosca: ½"

• Crivo de filtro extra grande
• Período de garantia: 2 anos

Especificações
• Pressão de serviço recomendada: 1,4 a 4,8 bar;
140 a 480 kPa
PS ULTRA – ESPECIFICAÇÕES DO CONSTRUTOR:
ORDEM 1 + 2

1

Modelo

PSU-02 =
Escamoteável
de 5 cm
PSU-04 =
Escamoteável
de 10 cm
PSU-06 =
Escamoteável
de 15 cm

2

Bocais

3

[B] PSU04
Altura total: 18 cm
Altura de Elevação: 10 cm
Diâmetro Exposto: 3 cm
Tamanho da rosca: ½"

Raio

(em branco) = tampão de
descarga não incluem ecrã
de filtro

NFO =
Somente
filtro do bocal
8A = Bocal ajustável de 2,4 m (disponível
10A = Bocal ajustável de 3,0 m somente
para o modelo
12A = Bocal ajustável de 3,7 m
escamoteável
15A = Bocal ajustável de 4,6 m de 10 cm)
17A = Bocal ajustável de 5,2 m

[C] PSU06
Altura total: 24 cm
Altura de Elevação: 15 cm
Diâmetro Exposto: 3 cm
Tamanho da rosca: ½"

5SS = Faixa lateral de
1,5 m x 9,0 m
(somente 5 cm e 10 cm)

TAMPÃO DE FLUXO
O PS Ultra vem equipado com um tampão
de fluxo quando pedido no modelo padrão
sem um bocal. O tampão de fluxo do PS
Ultra é composto de materiais de alta
qualidade e é direcional, permitindo ao
usuário limpar a rede hidráulica antes de
instalar os bocais definitivos.

Exemplos:
PSU-04 - 15A = escamoteável de 10 cm com bocal ajustável
de 4,6 m
PSU-02 - 5SS = escamoteável de 5 cm com bocal de faixa lateral
de 1,5 m x 9,0 m
PSU-06 - 10A = escamoteável de 15 cm com bocal ajustável
de 3,0 m
PSU-04 - 12A - NFO = escamoteável de 10 cm com bocal
ajustável de 3,7 m, Somente filtro do bocal
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Nossa motivação é ajudar os clientes a terem sucesso. A paixão por inovação e engenharia está em
tudo o que fazemos, mas esperamos que nosso compromisso com um suporte excepcional mantenha
você na família de clientes da Hunter por muitos anos.
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