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نصف القطر: 2.5 إلى 9.1 م

رشاش Eco-Rotator الدوار
االرتفاع المتراجع: 18 سم

ارتفاع القافز: 10 سم
القطر الظاهر: 3 سم

حجم المدخل: ½ بوصة

ECO-ROTATOR
MP Rotator دوار ُمركبة مسبًقا والتي توفر المياه   يأتي هذا الرشاش المضغوط مع نوزل رشاش ®

بنسبة تصل إلى %30 مقارنة بنوزالت الرشاشات التقليدية. 

بيانات أداء رشاش ECO-ROTATOR الدوار 

ECO-04 MP800SR
نصف القطر: 1.8 إلى 3.5 م

 قوس ري قابل للضبط وميزة االستدارة الكاملة
  برتقالي ورمادي: °90 إلى 210°

  أخضر ليموني ورمادي: 360°
نصف القطر األدنىنصف القطر األقصى

نصف القطرمعدل الترسيب مم/الساعةالتدفقنصف القطرالضغطقوس الري
م

التدفق
لتر/الدقيقة   م3/سلتر/الدقيقةم3/سمتًراكيلوباسكالبار

90°
2.12002.60.040.6122251.80.030.49
2.52502.90.040.7221242.10.030.55
2.82803.10.050.8721242.40.040.61
3.03003.40.060.9520232.40.040.68
3.53503.50.061.0220232.70.040.72
3.83803.50.061.0620233.00.050.76

180°
2.12002.60.071.2122251.80.060.98
2.52502.80.081.4021242.10.071.10
2.82803.00.101.5921242.40.071.21
3.03003.30.101.7419222.40.081.36
3.53503.40.111.8219222.70.091.44
3.83803.50.111.8918213.00.091.51

210°
2.12002.60.081.4022251.80.071.15
2.52502.80.101.6722252.10.081.28
2.82803.00.111.8521242.40.081.41
3.03003.20.122.0120232.40.101.59
3.53503.40.132.1219222.70.101.68
3.83803.50.132.2018213.00.111.77

360°
2.12002.60.142.3822251.80.111.78
2.52502.80.162.6520232.10.121.97
2.82803.00.182.9520232.40.132.12
3.03003.10.193.2220232.40.132.23
3.53503.30.203.3319212.70.142.38
3.83803.50.223.7118213.00.162.65

الميزات األساسية
ترسيب مطابق تلقائي لمزيد من البساطة والمرونة في تصميم نظام الري	 
أعلى اتساق توزيع لمسطح أخضر صحي وأقصى كفاءة مياه 	 
ميزة القافز المزدوج تحمي النوزل من األوساخ الخارجية	 
مصفاة مرشح مدخل كبيرة تحمي الفوهة من األنقاض الداخلية في النظام	 
نابض شديد التحمل لتراجع متسق لألنبوب	 

ميزات إضافية
تقنية متعددة التيارات مقاومة للرياح تمنع تكون الرذاذ	 
قوس ري قابل للضبط فقط عند تشغيل الرشاش الدوار MP Rotator لمقاومة التخريب	 
رموز ملونة لتسهيل التمييز في الموقع	 
نابض بسقاطة قطعتين	 

مواصفات التشغيل
معدل ترسيب منخفض 	 
نطاق نصف القطر: 1.8 إلى 9.1 م	 
نطاق ضغط التشغيل: 1.7 إلى 3.8 بار؛ 170 إلى 380 كيلوباسكال	 
ضغط التشغيل الموصى به: 2.8 بار، 280 كيلوباسكال 	 
فترة الضمان: سنتان	 

خيار يتم تركيبه من قِبل المستخدم
 محبس مانع الرتداد التصريف )بارتفاع يصل إلى 2 م، 	 

)462237SP رقم القطعة

الخط األسود الغامق = الضغط المقترح
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رشاش ECO-ROTATOR الدوار

الوصفالموديل

ECO-04-800SR-90 90º بنصف قطر 1.8 إلى 3.5 م، إمكانية الضبط من MP800SR قافز بطول 10 سم، نوع 
210º إلى

ECO-04-800SR-360360º ،بنصف قطر 1.8 إلى 3.5 م MP800SR قافز بطول 10 سم، نوع

ECO-04 - 1090 90º بنصف قطر 2.5 إلى 4.5 م، إمكانية الضبط من MP1000 قافز بطول 10 سم، نوع 
210º إلى

ECO-04-10360360º ،بنصف قطر 2.5 إلى 4.5 م MP1000 قافز بطول 10 سم، نوع

ECO-04-2090 90º بنصف قطر 4.0 إلى 6.4 م، إمكانية الضبط من MP2000 قافز بطول 10 سم، نوع 
210º إلى

ECO-04-20360360º ،بنصف قطر 4.0 إلى 6.4 م MP2000 قافز بطول 10 سم، نوع

ECO-04-3090 90º بنصف قطر 6.7 إلى 9.1 م، إمكانية الضبط من MP3000 قافز بطول 10 سم، نوع 
210º إلى

ECO-04-30360360º ،بنصف قطر 6.7 إلى 9.1 م MP3000 قافز بطول 10 سم، نوع

ECO-04 MP2000
نصف القطر: 4.0 إلى 6.4 م

 قوس ري قابل للضبط وميزة االستدارة الكاملة
  أسود: °90 إلى 210°

  أحمر: 360°
نصف القطر

متًرا
التدفق
م3/س

التدفق
لتر/الدقيقة

 معدل الترسيب مم/س

5.20.081.291213
5.50.091.441213
5.80.091.521113
6.10.101.631112
6.40.111.741012
6.40.111.781112
6.40.111.821112
4.90.142.271113
5.20.152.431113
5.50.162.691112
5.80.182.921112
6.10.203.221112
6.40.213.451012
6.40.223.601112
4.90.172.731214
5.20.172.841113
5.50.193.071112
5.80.203.261012
6.10.213.451011
6.40.233.71911
6.40.233.831011
4.90.284.551113
5.20.294.851113
5.50.325.191012
5.80.345.611012
6.10.365.951011
6.40.396.37911
6.40.406.591011

ECO-04 MP3000
نصف القطر: 6.7 إلى 9.1 م

 قوس ري قابل للضبط وميزة االستدارة الكاملة
  أزرق: °90 إلى 210°

  رمادي: 360°
نصف القطر

متًرا
التدفق
م3/س

التدفق
لتر/الدقيقة

 معدل الترسيب مم/س

7.60.162.691113
8.20.172.881012
8.50.193.111012
9.10.203.261011
9.10.213.411012
9.10.223.601112
9.10.233.831113
7.60.335.461113
8.20.365.991112
8.50.396.441112
9.10.426.901012
9.10.447.311112
9.10.477.731113
9.10.498.071214
7.60.396.371113
8.20.426.971112
8.50.467.541113
9.10.498.031012
9.10.528.531112
9.10.558.981113
9.10.579.441214
7.60.6610.921113
8.20.7211.941112
8.50.7812.891112
9.10.8413.801012
9.10.8914.631112
9.10.9415.431113
9.10.9816.181214

بيانات أداء رشاش ECO-ROTATOR الدوار

ECO-04 MP1000
نصف القطر: 2.5 إلى 4.5 م

 قوس ري قابل للضبط وميزة االستدارة الكاملة
  بني محمر: °90 إلى 210°

  زيتوني: 360°
قوس 
الري

نصف القطرالضغط
متًرا

التدفق
م3/س

التدفق
لتر/الدقيقة

 معدل الترسيب مم/س
كيلوباسكالبار

90°1.7170-----
2.02003.70.040.641113
2.52504.00.040.721113
2.82804.10.050.801113
3.03004.30.050.871113
3.53504.50.060.951113
3.83804.50.061.021214

180°1.7170-----
2.02003.70.081.291113
2.52504.00.091.441113
2.82804.10.101.591113
3.03004.30.101.671113
3.53504.50.121.901113
3.83804.50.121.931213

210°1.7170-----
2.02003.70.091.521213
2.52504.00.101.711113
2.82804.10.111.861113
3.03004.30.121.931113
3.53504.50.132.161113
3.83804.50.142.241113

360°1.7170-----
2.02003.70.162.621213
2.52504.00.182.921113
2.82804.10.193.181113
3.03004.30.203.341113
3.53504.50.233.711113
3.83804.50.233.831113

الخط األسود الغامق = الضغط المقترح
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