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ف الدوارة
رشاشات مالعب الجول

G-835E
االرتفاع المنبثق: 8 سم
 االرتفاع الكلي: 30 سم

قطر الحافة: 18 سم
Acme )المدخل األنثى: ½1 بوصة )40 مم

G-835C
االرتفاع المنبثق: 8 سم
 االرتفاع الكلي: 30 سم

قطر الحافة: 18 سم
Acme )المدخل األنثى: ½1 بوصة )40 مم

الميزات األساسية
استدارة كاملة/جزئية )50° إلى °360(	 
 	 QuickCheck™ آلية قوس الري
 	QuickSet-360 آلية قوس الري
خيارات النوزالت: 8 مسارات متعددة )15° إلى °25(	 
نطاق النوزل: رقم 2 إلى رقم 12	 
محركات تروس مزلقة بالمياه	 

مواصفات التشغيل
نصف القطر: 5.5 م إلى 15.2 م	 
التدفق: 0.43 إلى 2.91 م3/ساعة؛ 7.2 إلى 48.5 لتر/دقيقة	 
نطاق الضغط الموصى به: 2.8 إلى 4.5 بار؛ 280 إلى 450 كيلوباسكال	 
جميع رشاشات TTS الدوارة مصنفة لتحّمل قيمة ضغط تبلغ 10 بار؛ 1,000 كيلوباسكال	 

الخيارات
عمليات فحص تلقائية بتغييرات في االرتفاع تصل إلى 8 م مع إمكانية التبديل بسهولة إلى محبس 	 –   C

 التحكم
الهيدروليكي المفتوح المعتاد من خالل الوصالت العلوية

محبس ديكودر مضمن في الرأس مع جميع مواصفات E أدناه*	 –   D
محبس ديكودر ثنائي المحطات مضمن في الرأس مع جميع مواصفات E أدناه*	    –   DD

محبس كهربائي مضمن في الرأس مع منظم للضغط يتميز بإمكانية الضبط، ومقبض اختيار للتشغيل 	 –   E
واإليقاف والوضع التلقائي، وملف لولبي بشدة 210 مللي أمبير )بتدفق 370 مللي أمبير( 50 هرتز؛ 190 مللي 

أمبير )بتدفق 350 مللي أمبير( 60 هرتز بكباس محكم الغطاء

تشتمل جميع رشاشات DIH الدوارة على اثنين من وصالت 3M DBRY-6 للتوصيل بالمسار مزدوج * 
األسالك. انظر الصفحة 196 للحصول على توصيات مهمة بشأن تأريض رشاشات DIH الدوارة. 

G-835

G-835 – منشئ المواصفات: اطلب 1 +  2  +  3 +  4 +  5

الخيارات5التنظيم*4النوزل3خيارات المحابس2الموديل1

 6 = نوزل G-835 ُمركبة* C = فحص تلقائي *G-835 = استدارة كاملة/جزئية، 50° إلى °360
)تشمل صف من 8 نوزالت(

P5 = 50 رطل لكل بوصة 
مربعة؛ 3.4 بار؛ 340 

 كيلوباسكال
 )النوزالت 15 إلى 18(

*SSU = S

D = ديكودر محبس بالرأس 

E  = محبس كهربائي بالرأس

* يحول إلى عدد محابس الرأس 
الهيدروليكية

P6 = 65 رطل لكل بوصة 
مربعة؛ 4.5 بار؛ 450 

 كيلوباسكال
)الفوهات 18 إلى 25(

SSU = #6*P5 = SSU*وحدة تخزين قياسية *

 مثال: 
G-835E-6-P5-S = محبس بالرأس كهربي GT-835 بميزة االستدارة الكاملة/الجزئية، نوزل 6 ُمركبة، 50 رطل لكل بوصة مربعة؛ تنظيم ضغط 3.4 بار؛ 340 كيلوباسكال،طراز وحدة التخزين القياسية

تتميز هذه الرشاشات الدوارة بإمكانية الخدمة الشاملة دون حفر، باإلضافة إلى محرك تروس قوي بعزم دوران عالي.



hunterindustries.com تفضل بزيارة Built on Innovation® | 223أنظمة ري مالعب الجولف

رة
دوا

 ال
ف

جول
 ال

عب
مال

ت 
شا

شا
ر

QuickSet-360
من خالل آلية قوس ري QuickCheck من Hunter وميزة QuickSet-360 غير القابلة 

لالنعكاس بميزة االستدارة الكاملة الحاصلة على براءة اختراع داخل رشاش دوار قوس ري 
متغير، أصبحت التعديالت سريعة وسهلة وأكثر مرونة من أي وقت مضى. تتوفر اآلن على 

.G-800 وسلسلة B جميع رشاشات قوس الري الدوارة القابلة للضبط من سلسلة

*G-835 بيانات أداء نوزالت

نصف القطر الضغط النوزل
م

 معدل الترسيب ملم/سالتدفق
لتر/الدقيقةم3/سكيلوباسكالبار             

2
2.82805.50.437.214.316.6

3.43406.10.487.912.814.8

4.14106.70.559.112.114.0أصفر

4.54507.00.599.812.013.9

3
2.82807.00.6811.413.916.0

3.43407.60.7321.112.514.5

4.14108.20.8013.211.713.6أصفر

4.54508.50.8213.611.213.0

4
2.82807.60.8914.815.317.6

3.43408.50.9315.512.814.8

4.14109.11.0016.712.013.8أصفر

4.54509.41.0417.411.713.5

5
2.82808.81.0717.813.715.8

3.43409.81.1418.911.913.8

4.141010.11.2020.111.913.7أصفر

4.545010.71.2320.410.812.4

6
2.82809.81.3622.714.316.5

3.434010.71.4323.812.614.5

4.141011.31.5025.011.813.6أصفر

4.545011.91.5425.710.912.6

8
2.828011.01.7729.514.717.0

3.434011.91.8230.312.914.8

4.141012.81.8931.411.513.3أصفر

4.545013.11.9332.211.213.0

10
2.828011.92.2036.715.618.0

3.434013.12.2938.213.415.4

4.141013.72.3439.012.414.4أصفر

4.545014.32.3939.711.613.4

12
2.828013.42.7345.415.217.5

3.434014.32.7746.213.515.6

4.141014.62.8447.313.315.3أصفر
4.545015.22.9148.512.514.5

 G-835 نوزالت
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