
hunterindustries.com تفضل بزيارة 

رة
دوا

 ال
ات

اش
رش

ال

نصف القطر: 19.2 إلى 29.6 م
 التدفق: 4.59 إلى 13.5 م3/ساعة؛ 

76.5 إلى 225.6 لتر/دقيقة I-80

I-80 مجموعة غطاء العشب
959400SP رقم القطعة

I-80 مجموعة الغطاء المطاطي
959300SP رقم القطعة

I-80 - منشئ المواصفات:  الترتيب 1  +  2  +  3 +  4

خيارات النوزالت4الخيارات المميزة3الميزات القياسية2الموديل1

قوس ري قابل للضبط، وقافز من الفوالذ المقاوم للصدأ، ومحبس مانع I-80-04-SS= قافز بطول 10 سم
23# إلى 53# = ُمركبة بالمصنعR = مقبض للتعريف بالمياه المعالجة* للتصريف

رقم النوزل، ال مجموعة نوزالت

 I-80-04-SS-TC = قافز بطول 10 سم
مع مجموعة غطاء عشبي 

قوس ري قابل للضبط، أنبوب من الفوالذ المقاوم للصدأ، محبس مانع 
B = أسنان مدخل BSPلالرتداد، مجموعة غطاء عشبي ُمركبة بالمصنع

* مقبض التعريف بالمياه المعالجة TC غير متوفر

نوزل متقابل بميزة االستدارة الكاملة، وقافز من الفوالذ المقاوم للصدأ،I-80-04-SS-ON= قافز بطول 10 سم
R = مقبض للتعريف بالمياه المعالجة* ومحبس مانع للتصريف

23# إلى 53# = ُمركبة بالمصنع
رقم النوزل، ال مجموعة نوزالت

I-80-04-SS-ON-TC = قافز بطول 10 سم مع 
مجموعة غطاء عشبي

نوزل متقابل بميزة االستدارة الكاملة، وقافز من الفوالذ المقاوم للصدأ، 
ومحبس مانع للتصريف، وغطاء للمالعب مرّكب في المصنع

BSP أسنان مدخل = B

* مقبض التعريف بالمياه المعالجة TC غير متوفر

 أمثلة:  
I-80-04-SS-B-25 = قافز بطول 10 سم، قوس ري قابل للضبط، أنبوب من الفوالذ المقاوم للصدأ، محبس مانع لالرتداد، سنون مدخل BSP ونوزل 25# ُمركبة في المصنع 

I-80-04-SS-ON-R-B-38 = قافز بطول 10 سم،انبوب من الفوالذ المقاوم للصدأ، محبس مانع لالرتداد، نوزل متقابلة، استدارة كاملة، غطاء تعريفي للمياه المعالجة، سنون مدخل BSP وانبوب ُمركبة في المصنع #38
I-80-04-SS-ON-TC-B-48 = قافز بطول 10 سم، انبوب من الفوالذ المقاوم للصدأ، محبس مانع لالرتداد، نوزل متقابلة، استدارة كاملة، مجموعة غطاء عشبي ُمركبة بالمصنع، سنون مدخل BSP ونوزل ُمركبة بالمصنع #48

 I-80-04-SS القافز
I-80-04-SS-ON القافز

 االرتفاع اإلجمالي: 25 سم
ارتفاع القافز: 9.5 سم
 القُطر الظاهر: 11 سم 

حجم المدخل: ½1 بوصة )40 مم(

 مجموعة الغطاء العشبي 
I-80-04-SS-TC 

 مجموعة الغطاء العشبي 
I-80-04-SS-ON-TC

 االرتفاع اإلجمالي: 29 سم
ارتفاع القافز: 9.5 سم

 القُطر الظاهر: 8.9 سم 
حجم المدخل: ½1 بوصة )40 مم(

الميزات األساسية
تصميم الصيانة العلوية الكاملة )TTS( الحصري 	 

يوفر صيانة مريحة من دون حاجة إلى حفر
تعمل تقنية ™PressurePort والنوزالت الثالثية 	 

األمامية )I-80( أو النوزالت الثالثية المتقابلة 
)I-80-ON( على اتساق استثنائي بين النوزالت في

تطبيقات االستدارة الجزئية والكاملة 

آلية ضبط قوس ري باستدارة جزئية وكاملة 	 
دون أدوات تجعل التركيب سريًعا وسهالً وتقلل 

المخزون )°70 إلى °360 م(
أنبوب بسقاطة من الفوالذ المقاوم للصدأ يتيح 	 

ضبط محاذاة الجانب األيمن الثابتة لقوس الري مع 
المسطح األخضر دون تفكيك الرشاش الدوار

مواصفات التشغيل
خيارات نوزل I-80: 7 قياسية	 
خيارات نوزل I-80-ON: 7 قياسية	 
نصف قطر I-80: من 19.8 إلى28.7 م	 
نصف قطر I-80-ON: من 19.2 إلى 29.6 م	 
 التدفق I-80: من 4.6 إلى 13.5 م3/ساعة؛ 	 

76.5 إلى 225.6 لتر/دقيقة
التدفق I-80-ON: من 4.9 إلى 13.3 م3/ساعة؛ 	 

81.8 إلى 221.4 لتر/دقيقة

 نطاق الضغط الموصى به: 	 
3.4 إلى 6.9 بار؛ 340 إلى 690 كيلوباسكال

 نطاق ضغط التشغيل: 	 
2.7 إلى 10.3 بار؛ 275 إلى 1030 كيلوباسكال

معدالت الترسيب: 10 مم/ساعة تقريًبا	 
فترة الضمان: 5 سنوات	 

الخيارات الُمركبة في المصنع
خيار غطاء عشبي حصري لتركيب رائع من الناحية الجمالية وآمن	 
غطاء خاص للمياه المعالجة	 

الخيارات الُمركبة بواسطة المستخدم
 	#959300SP مجموعة الغطاء المطاطي
 	#959400SP مجموعة الغطاء العشبي
 	PVC جاهزة من HSJ-0 وصالت متحركة

 يعد الرشاش الدوار I-80 متعدد االستخدامات والفعال أول رشاش دوار تجاري لعشب 
المالعب الرياضية بميزة إمكانية الخدمة الكاملة من أعلى دون حاجة إلى حفر.
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الرشاشات الدوارة

*I-80-ON بيانات أداء نوزالت

نصف القطر الضغط مجموعة النوزالت
متًرا

 معدل الترسيب مم/سالتدفق
لتر/الدقيقةم3/سكيلوباسكالبار
3.434419.24.9181.813.315.4

4.141319.85.2287.113.315.4أزرق فاتحبرونزي

234.545020.15.4590.813.515.6
4.848220.45.6694.313.615.7

3153115.555120.76.04100.714.116.2أخضر803611
4.545021.66.50108.313.916.0

4.848222.36.75112.513.615.7أزرق فاتحبرونزي

255.555122.67.19119.814.116.3
6.262022.97.65127.514.616.9

3153116.968923.58.12135.314.717.0أزرق803611
4.545022.67.02117.013.815.9

4.848222.97.27121.113.916.1أزرق فاتحبرونزي

335.555123.57.77129.514.116.3
6.262024.18.22137.014.216.4

3153116.968924.78.68144.614.216.4رمادي803611
4.545023.57.97132.914.516.7

4.848224.18.31138.514.316.6أزرق فاتحبرونزي

385.555125.08.84147.314.116.3
6.262025.69.38156.314.316.5

3153116.968926.59.90165.014.116.3أحمر803611
-------

4.848225.39.38156.314.716.9أزرق فاتحبرونزي

435.555125.99.90165.014.817.0
6.262026.510.52175.315.017.3

3153116.968927.111.09184.715.117.4بني داكن803611
-------

4.848227.410.65177.514.216.3أزرق فاتحبرونزي

485.555128.011.11185.114.116.3
6.262028.711.46191.014.016.1

3153116.968929.312.15202.514.216.4أخضر داكن803611
-------

4.848227.711.31188.514.717.0أزرق فاتحبرونزي

535.555128.311.86197.714.817.0
6.262029.012.61210.115.017.4

3153116.968929.613.29221.415.217.6أزرق داكن803611

 I-80 نوزالت

بيانات أداء نوزل I-80 القياسية

نصف القطر الضغط مجموعة النوزالت
متًرا

 معدل الترسيب مم/سالتدفق
لتر/الدقيقةم3/سكيلوباسكالبار

3.434419.84.5976.511.713.5أخضر فاتحبرتقالي
4.141320.15.0283.712.414.3

234.545020.45.4390.513.015.0
8036033153134.848220.45.5091.613.215.2

5.555121.05.8898.013.315.4أخضر
4.545021.66.43107.113.715.8أخضر فاتحبرتقالي

4.848221.96.66110.913.816.0

255.555122.37.16119.214.516.7
8036033153136.262022.67.59126.414.917.2

6.968922.98.04134.015.417.8أزرق
4.545021.96.95115.814.416.7أخضر فاتحبرتقالي

4.848222.37.18119.614.516.7

335.555122.97.70128.314.717.0
8036033153136.262023.58.13135.514.817.0

6.968924.18.61143.514.817.1رمادي
4.545023.27.93132.114.817.1أخضر فاتحبرتقالي

4.848223.88.22137.014.516.8

385.555124.48.88148.014.917.2
8036033153136.262025.09.36156.015.017.3

6.968925.69.88164.715.117.4أحمر
-------أخضر فاتحبرتقالي

4.848224.79.36156.015.417.7

435.555125.39.88164.715.417.8
8036033153136.262026.210.49174.915.317.6

6.968927.111.06184.315.017.4بني داكن
-------أخضر فاتحبرتقالي

4.848225.310.52175.316.419.0

485.555125.910.99183.216.418.9
8036033153136.262027.111.74195.716.018.4

6.968927.712.38206.316.118.6أخضر داكن
-------أخضر فاتحبرتقالي

4.848226.511.52191.916.418.9

535.555127.112.06201.016.418.9
8036033153136.262028.012.81213.516.318.8

6.968928.713.54225.616.519.0أزرق داكن

= سدادة النوزل برقم قطعة 315300 ُمركبة في الجانب الخلفي من غالف النوزل.   
توافق مع معيار ASAE. يتم حساب جميع معدالت الترسيب لتشغيل بزاوية °360. جميع المعدالت الثالثية   *

متساوية األضالع.
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