I-20

Dostrek: 4,9 až 14,0 m
Prietok: 0,07 až 3,23 m3/h; 1,2 až 53,8 l/min

KĽÚČOVÉ VÝHODY
• Skrutka na nastavovanie s hlavou a zárezom
umožňuje nastavenie dostreku pomocou kľúča
Hunter alebo plochého skrutkovača
• FloStop™ umožňuje zatvárať prietok vody
u jednotlivých postrekovačov pri výmene
trysky alebo opravách
• Trysky s plochou hornou stranou umožňujú
rýchle a ľahké vloženie
• Spätný ventil zabraňuje odtečeniu na
najnižšom mieste (až do prevýšenia 3 m)

• Patentovaná funkcia automatického
návratu k nastavenej výseči vracia teleso
späť na pôvodnú výseč v prípade násilného
prestavenia; nastaviteľná výseč od 50° do 360°
• Nestrhnuteľný hnací mechanizmus je chránený
pred poškodením, ak dôjde k jeho otočeniu
v opačnom smere
• Výseč a kruhové pokrytie v jednom modeli pre
flexibilitu naprieč krajinou a zníženie zásob

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE
•
•
•
•

Výber trysiek: 34
Dostrek: 4,9 až 14,0 m
Prietok: 0,07 až 3,23 m3/h; 1,2 až 53,8 l/min
Odporúčaný rozsah tlakov:
1,7 až 4,5 bar; 170 až 450 kPa
• Rozsah prevádzkového tlaku:
1,4 až 7,0 bar; 140 až 700 kPa

• Zrážková výška: pribl. 10 mm/h
• Trajektória trysky: štandardná = 25°,
s nízkym vzostupom = 13°
• Súpravy trysiek: 1,5 až 8,0 modrá, 2,0 až 4,5
s nízkym vzostupom šedá, 0,50 až 3,0 čierna,
6,0 až 13,0 zelená, MPR-25, MPR-30, MPR-35
• Záručná doba: 5 rokov

ŠTANDARDNÉ PRÍSLUŠENSTVO

I-20-00

Celková výška: 20 cm
Vonkajší priemer: 4,5 cm
Vstupný závit: ¾"

I-20-04

Celková výška: 19 cm
Výška výsuvu: 10 cm
Vonkajší priemer: 4,5 cm
Vstupný závit: ¾"

ROTAČNÉ POSTREKOVAČE

Model I-20 je vybavený modernými funkciami, ako je ovládanie FloStop,
spätné ventily a účinné trysky, vďaka ktorým je ideálnou voľbou v celej škále aplikácií.

I-20-06

• Bez spätného ventilu (modely NCV)
• Identifikačný kryt úžitkovej vody
• Modré trysky č. 1,5 – 4,0

I-20, úžitková voda
Dostupný ako štandardne
nainštalovaný pri všetkých
modeloch

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Celková výška: 25 cm
Výška výsuvu: 15 cm
Vonkajší priemer: 4,5 cm
Vstupný závit: ¾"

• HSJ-0 prefabrikovaná ¾" PVC kĺbová prípojka
I-20 (PLAST) – MODELY A ZNAČENIE: V PORADÍ 1 + 2 + 3 + 4

1

Model

I-20-00 = Shrub
I-20-04 = 10 cm výsuv
I-20-06 = 15 cm výsuv

2

Charakteristika

Nastaviteľná výseč,
plastový výsuvník, spätný
ventil, 8 štandardných
trysiek a 4 trysky s nízkym
vzostupom

I-20-12 = 30 cm výsuv

3

Dostupné varianty

(prázdne) = Žiadna voľba
NCV = Bez spätného ventilu
(iba 10 cm model)
R = Identifikačný kryt
úžitkovej vody

4

Varianty trysiek

Modrá 1,5 – 8,0Šedá s nízkym
vzostupom
Čierna s krátkym dostrekom
Zelená s vysokým prietokom
MPR-25-Q, T, H, F
MPR-30-Q, T, H, F
MPR-35-Q, T, H, F
1,5 až 4,0 = Štandardne je možné
nainštalovať len trysky 1,5 – 4,0

I-20-12

Celková výška: 43 cm
Výška výsuvu: 30 cm
Vonkajší priemer: 4,5 cm
Vstupný závit: ¾"

I-20 (NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ) – MODELY A ZNAČENIE: V PORADÍ 1 + 2 + 3 + 4

1

Model

I-20-04-SS = 10 cm
výsuv
I-20-06-SS = 15 cm
výsuv

2

Charakteristika

Nastaviteľná výseč,
výsuvník z nehrdzavejúcej
ocele, spätný ventil,
8 štandardných trysiek
a 4 trysky s nízkym
vzostupom

3

Dostupné varianty

(prázdne) = Žiadna voľba
NCV = Bez spätného ventilu
(iba 10 cm model)
R = Identifikačný kryt
úžitkovej vody

4

Varianty trysiek

Modrá 1,5 – 8,0Šedá s nízkym
vzostupom
Čierna s krátkym dostrekom
Zelená s vysokým prietokom
MPR-25-Q, T, H, F
MPR-30-Q, T, H, F
MPR-35-Q, T, H, F
1,5 až 4,0 = Štandardne je možné
nainštalovať len trysky 1,5 – 4,0

Príklady:
I-20-04 = 10 cm výsuv, nastaviteľná výseč
I-20-12-R-4.0 = 30 cm výsuv, nastaviteľná výseč, so spätným ventilom, s identifikačným krytom úžitkovej vody
a tryskou 4,0
I-20-06-SS-R-3.0 = 15 cm výsuv, nastaviteľná výseč, z nehrdzavejúcej ocele, s identifikačným krytom úžitkovej vody
a tryskou 3,0
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