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الرشاشات الدوارة

I-40-06
 االرتفاع الكلي: 26 سم
ارتفاع القافز: 15 سم
القطر الظاهر: 5 سم

 حجم المدخل: 1 بوصة 
BSP )25 مم(

I-40-04
 االرتفاع الكلي: 20 سم
ارتفاع القافز: 10 سم
القطر الظاهر: 5 سم

 حجم المدخل: 1 بوصة 
BSP )25 مم(

نصف القطر: 13.1 إلى 23.2 م
 التدفق: 1.63 إلى 6.48 م3/ساعة؛ 27.2 إلى 

114.1 لتر/دقيقة 

الميزات األساسية
تعمل ميزة اإلرجاع التلقائي لقوس الري الحاصلة 	 

على براءة اختراع على إرجاع البرج إلى النمط 
األصلي لقوس الري في حالة تخريبه؛ قوس قابل 

للضبط من °50 م إلى 360°
آلية محرك غير قابل للتلف محمية من التلف في حالة 	 

تحويلها إلى االتجاه المعاكس
استدارة جزئية وكاملة في طراز واحد للمرونة عبر 	 

المسطحات الخضراء ومن أجل تقليل المخزون

نوزالت بتصنيف لوني لتسهل عملية التعرف	 
طراز نوزل متقابلة متوافر لري متساوي في التطبيقات 	 

)I-40-ON التي تحتاج إلى استدارة كاملة )طراز
محبس مانع الرتداد التصريف يمنع التصريف من الرأس 	 

المنخفض )حتى ارتفاع يصل إلى 4.5 م(

مواصفات التشغيل
خيارات النوزالت: 12	 
نصف قطر I-40: من 13.1 إلى 21.3 م	 
نصف قطر I-40-ON: من 15.2 إلى 23.2 م	 
 التدفق I-40: من 1.63 إلى 6.84 م3/ساعة؛ 	 

27.2 إلى 114.1 لتر/دقيقة
 التدفق I-40-ON: من 2.75 إلى 7.76 م3/ساعة؛ 	 

45.8 إلى 129.4 لتر/دقيقة

 نطاق الضغط الموصى به: 2.5 إلى 7.0 بار؛ 	 
250 إلى 700 كيلوباسكال

 نطاق ضغط التشغيل: 2.5 إلى 7.0 بار؛ 	 
250 إلى 700 كيلوباسكال

معدالت الترسيب: 15 مم/ساعة تقريًبا	 
مسار النوزل: قياسي = 25°	 

فترة الضمان: 5 سنوات	 

الخيارات الُمرّكبة في المصنع
غطاء خاص للمياه المعالجة	 
دوران عالي السرعة	 

التركيبات االختيارية بواسطة المستخدم
 	 PVC جاهزة من HSJ-1 وصلة متحركة 

 1 بوصة )25 مم(

I-40

I-40 للمياه المعالجة
متاحة كخيار مثبت في المصنع على جميع 

الطرازات

I-40 عالية السرعة
متاحة كخيار مثبت في المصنع على جميع 

الطرازات

I-40 - منشئ المواصفات:  اطلب 1  +  2  +  3  +  4

خيارات النوزالت4خيارات الميزات3الميزات القياسية2الموديل1

قوس ري قابل للضبط، انبوب من الفوالذ I-40-04-SS = قافز بطول 10 سم
المقاوم للصدأ، محبس مانع لالرتداد، 

و6 نوزالت

BSP أسنان مدخل = B 8# إلى 25# = رقم النوزل
الحمراء الُمركبة بالمصنع

R = تعريف بالمياه المعالجةI-40-06-SS = قافز بطول 15 سم

HS = عالي السرعة

HS-R= عالية السرعة وغطاء تعريفي للمياه المعالجة

I-40-ON - منشئ المواصفات:  اطلب 1  +  2  +  3  +  4

خيارات النوزالت4خيارات الميزات3الميزات القياسية2الموديل1

استدارة كاملة، فوهة متقابلة، صاعد I-40-04-SS-ON = قافز بطول 10 سم
من الفوالذ المقاوم للصدأ، محبس مانع 

لالرتداد، 6 فوهات

BSP أسنان مدخل = B 15# إلى 28# = رقم الفوهة
الُمركبة بالمصنع

R = تعريف بالمياه المعالجةI-40-06-SS-ON = قافز بطول 15 سم

ON = استدارة كاملة، نوزل متقابلة

ON-R = نوزالت متقابلة دائرية كاملة وغطاء تعريفي للمياه المعالجة

 أمثلة:  
BSP قافز بطول 10 سم، سنون مدخل = I-40-04-SS-B 

BSP قافز بطول 10 سم، استدارة كاملة، نوزالت متقابلة، غطاء تعريفي للمياه المعالجة، فوهة 23#، سنون مدخل = I-40-04-SS-ON-R-B-23 
BSP قافز بطول 15 سم، فوهة 15#، سنون مدخل = I-40-06-SS-15-B

يحتوي الرشاش الدوار I-40 على قائمة شاملة بالميزات التي تمت ترقيتها والتي تجعله الخيار األفضل 
لمشاريع العشب على مساحات واسعة ذات المتطلبات.
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I-40 بيانات األداء القياسية لنوزل

 معدل الترسيب مم/سالتدفقنصف القطر الضغط النوزل
لتر/الدقيقةم3/سمتًراكيلوباسكالبار

08
2.525013.11.6327.21922
3.030013.41.8030.02023
3.535013.71.9432.32124

4.040014.02.0634.42124بني فاتح
4.545014.02.1836.32226
5.050014.32.2938.22226
5.555014.62.4140.22326

10
3.030014.62.2036.62124
3.535014.92.3739.42124
4.040015.22.5242.02225

4.545015.52.6744.52225أخضر فاتح
5.050015.52.8146.82327
5.555015.82.9649.32427
6.060016.23.0851.42427

13
3.030014.92.3639.42124
3.535015.22.5542.62225
4.040015.52.7345.52326

4.545015.52.9048.32428أزرق فاتح
5.050015.83.0651.02428
5.555016.23.2353.92529
6.060016.53.3856.32529

15
3.030016.22.9348.82226
3.535016.53.1953.22427
4.040016.83.4457.32428

4.545017.13.6761.22529رمادي
5.050017.43.8964.92630
5.555018.04.1468.92630
6.060018.34.3472.42630
6.262018.34.4373.82631

23
3.535018.64.4874.62630
4.040018.94.7679.42731
4.545019.25.0383.92732

5.050019.55.2988.12832أخضر داكن
5.555019.85.5692.72833
6.060020.15.7996.52933
6.262020.15.8998.12934
6.565020.16.01100.23034
6.969020.46.19103.23034

25
3.535019.84.9883.02529
4.040020.15.3388.72630
4.545020.45.6594.22731

5.050020.75.9699.32832أزرق داكن
5.555021.06.29104.92833
6.060021.06.57109.63034
6.262021.06.69111.53035
6.565021.36.84114.13035
6.969021.37.07117.83136

مالحظة:
جميع معدالت الترسيب تحسب لتشغيل بزاوية °180. بالنسبة لمعدل الترسيب لرشاش بزاوية 

 °360، اقسم الرقم على 2. 

بيانات أداء نوزل I-40 عالية السرعة

 معدل الترسيب مم/سالتدفقنصف القطر الضغط النوزل
لتر/الدقيقةم3/سمتًراكيلوباسكالبار

08
2.525012.21.6327.22225
3.030012.51.8030.02327
3.535012.81.9432.32427

4.040012.82.0634.42529بني فاتح
4.545013.12.1836.32529
5.050013.42.2938.22529
5.555013.42.4140.22731

10
3.030013.42.2036.63428
3.535013.72.3739.42529
4.040014.02.5242.02630

4.545014.02.6744.52731أخضر فاتح
5.050014.32.8146.82732
5.555014.62.9649.32832
6.060014.63.0851.42933

13
3.030013.72.3639.42529
3.535014.02.5542.62630
4.040014.32.7345.52731

4.545014.32.9048.32833أزرق فاتح
5.050014.63.0651.02933
5.555014.93.2353.92933
6.060014.93.3856.33035

15
3.030015.22.9348.82529
3.535015.53.1953.22630
4.040015.83.4457.32732

4.545015.83.6761.22934رمادي
5.050016.23.8964.93034
5.555016.54.1468.93135
6.060016.54.3472.43239
6.262016.54.4373.83338

23
3.535016.84.4874.63237
4.040017.44.7679.43236
4.545017.75.0383.93237

5.050017.75.2988.13439أخضر داكن
5.555018.05.5692.73440
6.060018.35.7996.53540
6.262018.65.8998.13439
6.565018.66.01100.23540
6.969018.66.19103.23641

25
3.535017.44.9883.03338
4.040018.05.3388.73338
4.545018.35.6594.23439

5.050018.65.9699.33440أزرق داكن
5.555018.96.29104.93541
6.060019.26.57109.63641
6.262019.56.69111.53541
6.565019.56.84114.13642
6.969019.57.07117.83743

 I-40 نوزالت

 القياسية/
عالية السرعة

http://hunterindustries.com


hunterindustries.com تفضل بزيارة Built on Innovation ® | أنظمة الري السكنية والتجارية

الرشاشات الدوارة

 I-40 نوزالت

المتقابلة

خلفيةاألمامية

النوزل المتقابلة I-40 طراز 360°

 I-40 مجموعة الغطاء العشبي
االختيارية

متاح كخيار للتركيب في الموقع على 
جميع الطرازات

TURFCUPKITI40 رقم القطعة

بيانات أداء نوزل I-40 المتقابلة المزدوجة

 معدل الترسيب مم/سالتدفقنصف القطر الضغط النوزل
لتر/الدقيقةم3/سمتًراكيلوباسكالبار

15
3.030015.22.7545.81214
3.535015.82.9148.51213

4.040016.23.0651.01214رمادي
4.545016.83.2053.31113
5.050017.13.3255.41113
5.555017.43.4657.71113
6.060017.73.5859.61113
6.262017.73.6260.41213

183.030017.42.9048.31011
3.535017.73.1552.51012

4.040018.03.3856.41012أحمر
4.545018.03.6160.11113
5.050018.33.8263.71113
5.555018.94.0567.51113
6.060019.24.2570.81213
6.262019.24.3372.11214
6.565019.54.4373.91213

203.535018.33.9866.21214
4.040018.94.2671.11214

4.545019.24.5475.61214بني داكن
5.050019.54.8080.01315
5.555020.15.0884.71315
6.060019.85.3288.71416
6.262019.85.4290.41416
6.565020.15.5592.51416
6.969020.15.7495.71416

233.535018.94.2370.61214
4.040019.54.5575.81214

4.545019.84.8580.81214أخضر داكن
5.050020.15.1485.61315
5.555020.45.4590.81315
6.060020.75.7195.11315
6.262020.75.8297.01416
6.565020.75.9699.41416
6.969021.06.17102.91416

253.535019.54.6076.71214
4.040020.14.9282.11214

4.545020.45.2387.21314أزرق داكن
5.050020.75.5292.01315
5.555021.05.8497.31315
6.060021.36.10101.71315
6.262021.36.22103.61416
6.565021.36.36106.01416
6.969021.66.57109.51416

283.535019.85.7395.51517
4.040020.46.07101.11517

4.545021.06.38106.41417أسود
5.050021.36.68111.31517
5.555021.97.00116.71517
6.060022.37.27121.11517
6.262022.37.38122.91517
6.565022.67.52125.31517
6.969023.27.73128.81417

مالحظة:
يتم حساب معدالت الترسيب لطرازات نوزالت ON المتقابلة عند 360°. 
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