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BİREYSEL VE TİCARİ SULAMA
Built on Innovation®

01 İnce:Şık, dayanıklı gövdesi ile PS Ultra 
dar alanlarda iyi performans gösterir

02 Uyumlu:Kolay yenileme için tüm 
nozullarla çalışır

03 Çok yönlü:PS Ultra'nın farklı atış 
mesafeleri ve önceden monte edilmiş 
nozul seçenekleri mevcuttur

PS ULTRA INCE SERI SPREY SPRINKLER

PS Ultra, Her Kurulum için Temel Özelliklere Sahip İnce Gövdeli Spreydir

Standart bireysel uygulamalar için mükemmel olan bu kompakt, ince seri sprinkler 5 cm, 10 
cm ve 15 cm modellerde gelir. Yenilikçi gövdesinde güvenilir iki parçalı mandalı, dayanıklı 
kapak, erkek dişli yükseltici ve 10 cm ve 15 cm modellerde çift filtreleme sağlayan büyük bir 
filtre bulunmaktadır. Ek olarak, 5 cm ve 10 cm modeller, hızlı ve kolay bir yükseltme sağlayan 
mevcut PS Sprey gövdeleri ile geriye dönük uyumludur. Standart PS Ultra modelleri, 
önceden monte edilmiş bir Pro Ayarlanabilir Nozul içerir. Nozul veya filtre içermeyen bir 
Temizleme Tapası versiyonu mevcuttur. Seçilebilecek çok sayıda uyumlu sprey nozulu 
sayesinde, doğru uygulama için en etkili çözümü bulmak basittir.



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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Sulaması ve Dış Mekan Aydınlatma INT-683 BR EM F 8/22

Websitesi  hunterindustries.com |    Teknik Servis TeknikDestek@hunterindustries.com  

© 2022 Hunter Industries™. Hunter, Hunter logosu ve diğer 
tüm ticari markalar, ABD ve diğer ülkelerde kayıtlı olan Hunter 
Industries'in mülkiyetindedir.           Lütfen geri dönüştürün.

PS ULTRAÖZELLİKLERİ VE TEKNİK ŞARTNAMESİ

 Özellikler

• Uygulama: Bireysel

• Modeller: 5 cm, 10 cm, 15 cm

• Nozul seçenekleri: 2,4 m, 3,0 m, 3,7 m, 4,6 m, 5,2 m, 1,5 
x 9,0 m yan şerit (yan şerit deseni yalnızca 5 cm ve 10 
cm modellerde mevcuttur)

• İsteğe bağlı önceden monte edilmiş Pro Ayarlanabilir 
Nozul

• Daha fazla dayanıklılık, daha kolay kullanım ve daha 
uzun yükseltici conta ömrü için geliştirilmiş kapak

• 5 cm ve 10 cm modeller, eski stil PS spreylerle 
değiştirmeye uygundur

• Güvenilir yükseltici ayarı için iki parçalı mandal yapı

• Tüm dişi nozullara uygun erkek dişli yükseltici

• Temizleme tapası ile mevcuttur (geniş filtre dahil 
değildir)

• İsteğe bağlı ekstra geniş filtre

• Garanti süresi: 2 yıl

 Teknik Özellikler

• Önerilen basınç aralığı: 1,4 - 4,8 bar; 140 - 480 kPa

• Debi oranı: 0,72 to 21,75 l/dk; 0,04 - 1,30 m3/saat

• Yarıçap: 2,2 m - 5,8 m

• Yağmurlama hızları: yaklaşık 35 ila 42 mm/saat

Modeller

[A] PSU-02 
Toplam yükseklik:12 cm
Pop-up yüksekliği: 5 cm
Çıkış çapı: 3 cm
Giriş boyutu: ½" 

[B] PSU-04  
Toplam yükseklik: 18 cm  
Pop-up yüksekliği: 10 cm
Çıkış çapı: 3 cm
Giriş boyutu: ½" 

[C] PSU-06Toplam yükseklik: 24 cm  
Pop-up yükseklik:15 cm
Çıkış çapı: 3 cm
Giriş boyutu: ½" 

[A] [B] [C]

YÖNLÜ TEMİZLEME TAPASI  
PS Ultra, nozulsuz olarak stand-
art  sipariş edildiğinde temizleme 
tapası monte edilmiş olarak  
gelir. PS Ultra temizleme tapası 
yönlüdür ve kullanıcının sprey baş  
bölgesinden kontrolsüz su akışını 
önlemesini sağlar. 

PS ULTRA - ÖZELLİK OLUŞTURUCU: 
SIRALAMA 1 + 2 + 3 (ISTEĞE BAĞLI)

1 Model 2 Nozullar 3 Opsiyonel

PSU-02 =  
5 cm pop-up

PSU-04 =  
10 cm pop-
up

PSU-06 =  
15 cm pop-
up

(boş)= Temizleme tapası, 
büyük filtre süzgeci yok

8A = 2,4 m ayarlanabilir nozul

10A = 3,0 m ayarlanabilir nozul

12A=  3,7 m ayarlanabilir nozul 

15A =4,6 m ayarlanabilir nozul

17A = 5,2 m ayarlanabilir nozul

5SS = 1,5 m x 9,0 m yan şerit
(PSU-06 için mevcut değildir)

NFO=  
Sadece nozul 
filtreli(Yalnızca  
10 cm model için 
mevcuttur)

Örnekler:  
PSU-04 - 15A =4,6 m ayarlanabilir nozul ile 10 cm pop-up PSU-02 
- 5SS= 5 cm pop-up 1,5 m x 9,0 m yan şerit ilePSU-06 - 10A= 3,0 
m ayarlanabilir nozul ile 15 cm pop-upPSU-04 - 12A - NFO= 3,7 m 
ayarlanabilir nozul ile 10 cm pop-up, sadece nozul filtresi


