
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YALNIZCA MP ROTATOR İÇİN YAPILMIŞTIR. 

MP Rotator ve MPR40: 
Uygulamalardaki Ortaklar. 
MP Rotator ürünümüz ile birlikte büyük bir 

fikrin temelleri de atılmış oldu. Bu çok akışlı 

rotorun sonuçlarını maksimize edebilmek için bir 

sonraki adımı attık ve MPR40’ı geliştirdik. Sabit 

olarak 40 PSI basınca kalibre edilmiş ve MP 

Rotator ile birleştirildiği zaman maksimum 

performansı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. 

İkisi birlikte, teknoloji ve performansın doğru 

karışımını oluşturur. MPR40, sınıfında tek 

üründür. MPR40’ı keşfedin. MP Rotator ile 

birlikte çalışır ve uygulamalarda vazgeçilmez 

ortağıdır.  

 

 



 

MPR40 Sprinkler Gövdesi 
 
Modeller 
MPR40-00- Çalı Tipi 
MPR40-04-CV-4’’ Pop-up (10cm) 
MPR40-06-CV-6’’ Pop-up (15cm) 
MPR40-12-CV-12’’ Pop-up (30cm) 
 
Boyutlar 
 Ortalama yükseklik: 
MPR40-04-CV-15.5 cm 
MPR40-06-CV-22.5 cm 
MPR40-12-CV-41 cm 
 ½’’ dişi giriş NPT 
 Açıklık yarıçapı: 5.7cm 
 
Çalışma Özellikleri 
 Tavsiye edilen basınç değeri: 
  15-100 PSI (1.0-6.9 bar; 103-689 kPa) 
 Debi: 10 PSI’da 0 veya daha fazla; 

aksi halde 0.1 GPM (0.02 m3/hr; 0.4 
l/min) 

 Kontrol yüksekliği: 4.3 m’ye kadar 
yükseklik değişimi 

 
Mevcut Opsiyonlar 
 Saha montajlı siyah kauçuk koruma 

(#469805) 
 Saha montajlı arıtılmış su tanıtma 

koruması (#PROSRCCAP) 
 Saha montajlı arıtılmış su tanıtma 

kapağı (#458545) 
 Saha montajlı vandalizme karşı 

koruma kapağı (#INST-VPC) 

Hunter Sprinklerin Ayarlanmasını Bu 
Kadar Kolay Yapan Nedir? 
Bağımsız mandal halkası ile birlikte yeni 
iki adet dişli çark mandal tasarımı – Daha 
çabuk, daha hassas sprinkler ayarını 
kolaylaştırır. Sağlam tırnak yapısı ve 
yüksek darbe malzemesi ile aşınmaya 
dirençli, yüksek basınçlı sistemlerde 
herhangi bir darbeye dayanıklıdır. Ayrıca 
inanılmaz kir toleransı barındırır. Daha 
fazla ne söyleyebiliriz ki? 

Sızdırmazlık Contası 
MPR40’ın basınçla sızdırmazlık sağlayan, çok 
fonksiyonlu sızdırmazlık contası sızıntıyı 
önlemek için tasarlandı. Sıfır sızdırmazlık 
contası, düşük basınçta kesin çalışmayı sağlar ve 
aynı alanda daha fazla sprinkler kullanımına izin 
verir. Sızdırmazlık contası, çalışma anında ve 
geri çekilirken kiri dışarıda tutarken yükselticiyi 
tutacak şekilde tasarlanmıştır. Gövde kapağı da 
su sızdırmaz. Böylelikle yükselticinin kir 
dolayısı ile sıkışıp yukarıda kalması önlenir. 

MPR40 Sprinkler Gövdesi 
Standart 40 PSI basınca ayarlı regülatör. 
Yeni, kolay tanınabilen gri kapak. 
Fabrika montajlı drenaj çekvalfi. 

MPR40 Optimum Performans 
Giriş Basıncı(bar) 

Giriş Basıncı(PSI) 

MP Rotator için optimum 
basınç(40 PSI) 


