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SAĞLAM GÖVDE VE
UZUN KULLANIM
ÖMRÜ
En zorlu ve engebeli alanlarda sulama işlemini başarıyla
tamamlamak için üretilen Hunter Pro-Spray® sprinkler
başlıkları, bireysel ve ticari uygulamalarda uzun süreli,
güvenilir bir performans sunmak üzere özel olarak
tasarlanmıştır.
Çalı uzunluğundan 12" uzunluğa kadar
sunulan Pro-Spray başlıklar, rakipsiz bir ürün
yapısına sahiptir. Gevşediğinde bile sızıntı
oluşturmayan özel gövde kapağı tasarımı
ve güvenilir, kolayca ayarlanabilen iki parçalı
mandal ile benzersiz performans sunar.

Tüm modellerde, kiri ve tıkanıklıkları minimum
düzeye indirmek için kullanımı kolay çekme
halkalı bir yıkama kapağı da bulunur. Ayrıca,
Hunter Pro-Spray sprinkler başlığı sektör
standardına uygun tüm dişi nozullarla da
uyumludur ve yüksek düzeyde esneklik sunar.

Pro-Spray ürünleri, Pro Ayarlanabilir
Nozullar, Pro Sabit Nozullar ve MP Rotator'lar
ile uyumludur.

Burada gösterilenler: PRS40 çalı, Pro-Spray 2", PRS30 ve PRS40 4", Pro-Spray 6" ve PRS30 ve PRS40 12" spreyleri

Pro-Spray ürün grubu, en zorlu koşullara
dayanacak şekilde ağır şartlara dayanıklı gövde
ve sağlam bir kapak ile tasarlanmıştır.

EŞ KALIPLI SİLİCİ CONTA
Sektörün en sağlam silici contası, iki farklı tür kimyasal
ve klor geçirmez malzemelerle kalıplanmıştır. Bu
basınçla çalışan, çok işlevli silici conta su sızmasını
azaltır, düşük basınçlarda çalışır ve aynı bölgeye daha
fazla sayıda sprey başlığı yerleştirilmesini sağlar.
Yenilikçi tasarım, yükselticinin sıkışma ihtimalini
azaltarak yükseltici geri çekilirken pisliklerin contaya
girmesini önler.

AĞIR KOŞULLARA DAYANIKLI YAY
Pro-Spray ürün grubu, tüm koşullarda pozitif geri çekiş
için en güçlü geri çekme yayını kullanır.

PRO-SPRAY ÇEKVALFI
Alçak başlıklardaki sızıntıları ve çamurlu suları ortadan
kaldırmak için fabrikada veya arazide monte edilen
çekvalflerden birini tercih edebilirsiniz ve su israfını
önleyerek peyzajlarınızı hasara karşı koruyabilirsiniz.

2,1/2,8 BAR’A BASINÇ REGÜLATÖRLÜ
 unter basınç regülatörlü pop-up spreyler, tüm
H
kurulumların ihtiyaçlarına yönelik olarak kalibre
edilmiştir. Kahverengi kapaklı PRS30, geleneksel
spreylerin performansını 2,1 bar, 210 kPa optimize
eder. Gri kapaklı PRS40, verimli MP Rotator® için
tasarlanmıştır ve günümüzde piyasadaki tek 2,8 bar,
280 kPa regülatörlü pop-up'tır.

FLOGUARDTM TEKNOLOJISI
Eksik nozul olması durumunda FloGuard teknolojisi,
yükselticiden gelen su debisini 0,5 GPM (10' uzunluğunda)
debi değerine indirerek su israfını ortadan kaldırır ve
onarım ihtiyacına dikkat çekerek peyzaj erozyonunu önler.

GÖVDE KAPAĞI, YÜKSEK BASINÇLARDA
SIZINTI OLUŞTURMAZ
Yaya geçişleri, peyzaj ekipmanları, sıcaklık değişimleri
ve periyodik basınç dalgalanmaları bazen gövde
kapaklarında gevşemeye neden olur. Birçok sprey
gövdesinde, gevşemenin ardından hemen contayı
kıran bir O-halka bulunur. Pro-Spray, bir tam 360
derece turdan daha fazlasına dayanabilir ve tüm
basınçlarda conta korunur.
Rakip

Pro-Spray

PRO-SPRAY® PROFESYONEL SPRINKLER BAŞLIKLARI
Pro-Spray
Profesyonellere yönelik olarak tasarlanan Pro-Spray,
müteahhitler tarafından tercih edilir. Bireysel ve ticari
projelerde kullanılabilen Pro-Spray, çeşitli uygulamalara
yönelik sağlam ve güvenilir bir sprinkler'dir.
Özellikler

• Uygulama: Bireysel/Ticari
• Modeller: Çalı, 5 сm, 7,5 сm, 10 сm, 15 сm, 30 cm

DAHİLİ BASINÇ REGÜLASYONU SİSLEMEYİ
AZALTIR VE SU TASARRUFU SAĞLAR
PRS30
Gövde içine yerleştirilen 2,1 bar, 210 kPa regülatör,
su israfını azaltmak için optimum basınç sağlar.
Fabrikada monte edilen çekvalf ve sınıfının en
güçlüsü geri çekiş yayı sunulan diğer özellikler
arasında yer alır.
PRS30 Özellikleri

• Tüm dişi dişli nozullarla uyumludur
• Yenilikçi, yön özellikli yıkama tapası tasarımı

• Modeller: Çalı, 10 cm, 15 cm, 30 cm

• Yan giriş (SI) versiyonu, 15 сm ve 30 cm
modellerinde kullanılabilir

• 2,1 bar, 210 kPa basınç regülatörlü
• Yan giriş (SI) versiyonu, 15 cm ve 30 cm
modellerinde kullanılabilir
• Arazide kolay ayırt etme için kahverengi ayırt etme
kapağına sahiptir

• İsteğe bağlı fabrikada veya arazide monte
edilebilen çekvalf kullanılabilir
• Garanti süresi: Tüm modellerde 5 yıl

PRS40
Sürekli olarak 2,8 bar, 280 kPa değerinde kalibre
edilen PRS40, devrim yaratan MP Rotator ile birlikte
kullanıldığında optimum performans ve su verimliliği
sunar.

Pro-Spray arıtılmış su ayırt etme Kapağı
Pro-Spray modelleri arasında, fabrikada montajlı,
arıtılmış su uygulamalarına yönelik mor renkli kapak
bulunur.

PRS40 Özellikleri

• Modeller: Çalı, 10 cm, 15 cm, 30 cm
FloGuard Teknolojisine Sahip Pro-Spray

• 2,8 bar, 280 kPa basınç regülatörlü

PRS modellerinde FloGuard seçeneğini belirterek, eksik
nozul olması durumunda su israfı ve peyzaj erozyonuna
yönelik ilave koruma sağlayın.

• Arazide kolay ayırt etme için gri ayırt etme kapağına
sahiptir
• Dahili drenaj çekvalfi (maksimum 4,3 m yükselme)
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Müşterilerimizin başarılarına katkıda bulunmak bizim en büyük motivasyonumuzdur. Yeniliklere ve
mühendisliğe olan tutkumuz gerçekleştirdiğimiz faaliyetlere dayanır. Umuyoruz ki verdiğimiz istisnai
destek sayesinde, önümüzdeki uzun yıllar boyunca Hunter'ın
müşteri ailesinin bir ferdi olmaya devam edeceksiniz.
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