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مجموعة الغطاء العشبي
رقم القطعة 467955

مجموعات األغطية المطاطية 
 I90-ADV: رقم القطعة 234200
36V-I90: رقم القطعة 234201

الميزات األساسية
 تعمل تقنية ™PressurePort والنوزالت الثالثية األمامية )I-90( والنوزالت الثالثية المتقابلة 	 

)I-90-ON( على خلق اتساق استثنائي بين النوزالت في تطبيقات االستدارة الجزئية والكاملة
 	)I-90( توفر االستدارة الجزئية والكاملة في طراز واحد خيارات تركيب مرنة وتقلل من المخزون
محبس مانع الرتداد التصريف يمنع التصريف من الرأس المنخفض )حتى ارتفاع يصل إلى 2 م(	 

مواصفات التشغيل
 	8 :I-90 خيارات نوزالت
نصف قطر I-90 ADV: من 20.1 إلى 29.6 م	 
نصف قطر I-90 36V: من 22.3 إلى 31.4 م	 
تدفق I-90 ADV: من 6.7 إلى 19.04 م3/ساعة؛ 111.7	 
تدفق I-90 36V: من 6.93 إلى 18.92 م3/ساعة؛ 115.5 إلى 315.3 لتر/دقيقة	 
نطاق الضغط الموصى به: 5.5 إلى 8.3 بار؛ 550 إلى 830 كيلوباسكال  	 
نطاق ضغط التشغيل: 5.5 إلى 8.3 بار؛ 550 إلى 830 كيلوباسكال	 
معدل الترسيب: 19 مم/ساعة تقريًبا	 
فترة الضمان: 5 سنوات	 

الخيارات الُمركبة في المصنع
غطاء خاص للمياه المعالجة	 

الخيارات الُمركبة بواسطة المستخدم
مجموعة الغطاء المطاطي #234201	 
مجموعة الغطاء العشبي #467955	 
وصالت متحركة HSJ جاهزة من PVC ½1 بوصة )40 مم(	 

نصف القطر: 22.3 إلى 31.4 م
 التدفق: 6.7 إلى 19.04 م3/ساعة؛ 

111.7 إلى 317.2 لتر/دقيقة I-90

I-90 للمياه المعالجة
متاحة كخيار مثبت في المصنع على جميع 

الطرازات

I-90 - منشئ المواصفات:  اطلب 1  +  2  +  3  +  4

خيارات النوزالت4خيارات الميزات3الميزات القياسية2الموديل1

قافز بالستيكي، محبس مانع لالرتداد، وI-908 = قافز بطول 8 سم
نوزالت بمسار قياسي

25# إلى 73# = رقم النوزل الحمراء الُمركبة ADV = قوس ري قابل للضبط
بالمصنع

ARV = قوس ري قابل للضبط وغطاء تعريفي للمياه المعالجة

36V = استدارة كاملة، نوزالت متقابلة

3RV = استدارة كاملة، نوزالت متقابلة، غطاء تعريفي للمياه المعالجة

BSP أسنان مدخل =B

 أمثلة:  
BSP قافز بطول 8 سم، قوس ري قابل للضبط، مع سنون مدخل = I-90-ADV-B 

BSP قافز بطول 8 سم، استدارة كاملة، نوزالت متقابلة، مع سنون مدخل = I-90-36V-B-43 
I-90-3RV-B-63 = قافز بطول 8 سم، استدارة كاملة، نوزالت متقابلة، غطاء تعريفي للمياه المعالجة، مع سنون مدخل BSP ونوزالت #63

تم تصميم الرشاش الدوار I-90 القوي لتطبيقات العشب الطبيعي على مساحات واسعة في 
الحدائق الكبيرة والمساحات المفتوحة والمالعب الرياضية.

I-90
 االرتفاع الكلي: 

 ADV/36V: 28 سم
ارتفاع القافز: 8 سم
القطر الظاهر: 9 سم

 حجم المدخل: ½1 بوصة 
BSP )40 مم(
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I-90

I-90 نوزل

36Vو ADV

I-90-ADV بيانات أداء نوزل

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

25
5.555020.16.70111.733.138.2
6.060020.47.16119.234.339.6

7.070020.77.54125.735.140.5أزرق فاتح
7.575021.08.09134.836.642.2

33
5.555020.78.22137.038.344.2
6.060021.08.68144.639.245.3

7.070021.39.18152.940.346.6رمادي
7.575021.69.68161.341.347.7

38
5.555021.99.22153.738.344.2
6.060022.39.77162.839.545.6

7.070022.910.31171.939.545.6أحمر
7.575023.210.81180.240.346.5

43
5.555022.610.47174.541.247.5
6.060022.611.02183.643.350.0

7.070022.911.52191.944.150.9بني داكن
7.575023.512.13202.144.050.9

48
5.555023.511.40190.041.447.8
6.060024.111.95199.141.247.6

7.070024.712.52208.641.147.4أخضر داكن
7.575025.013.06217.741.848.3

53
5.555024.712.47207.840.947.2
6.060025.612.99216.539.645.8

7.070026.213.52225.239.345.4أزرق داكن*
7.575026.514.11235.140.146.3
8.080026.814.63243.840.747.0

63
5.555026.214.15235.841.247.6
6.060026.814.88247.941.447.8

7.070027.415.67261.241.748.1أسود
7.575027.716.33272.242.549.0
8.080028.016.97282.843.249.8

73
5.555027.116.51275.244.951.8
6.060027.717.13285.444.551.4

7.070028.317.74295.644.251.0برتقالي
7.575029.018.38306.243.850.6
8.080029.619.04317.243.550.3

* نوزالت ُمركبة بالمصنع

مالحظات:
 تحسب معدالت الترسيب لطرازات ADV لتشغيل بزاوية 180°. 

 يتم حساب معدالت الترسيب لطرازات 36V لتشغيل بزاوية 360°. 
 جميع المعدالت الثالثية متساوية األضالع. 

.ASAE توافق مع معيار

36V-I-90 بيانات أداء نوزل

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

25
5.555022.36.93115.514.016.2
6.060022.97.36122.614.116.3

7.070023.27.79129.814.516.8أزرق فاتح
7.575023.88.29138.214.716.9

33
5.555023.58.25137.415.017.3
6.060023.88.72145.415.417.8

7.070024.49.22153.715.517.9رمادي
7.575024.79.70161.615.918.4

38
5.555024.49.22153.715.517.9
6.060025.09.75162.415.618.0

7.070025.310.29171.516.118.6أحمر
7.575025.910.84180.616.118.6

43
5.555025.310.49174.916.418.9
6.060025.611.04184.016.819.4

7.070025.911.56192.717.219.9بني داكن
7.575026.212.13202.117.720.4

48
5.555026.211.27187.816.418.9
6.060027.111.93198.716.218.7

7.070027.412.45207.416.519.1أخضر داكن
7.575027.713.02216.916.919.5

53
5.555027.112.31205.216.719.3
6.060027.412.88214.617.119.8

7.070028.013.45224.117.119.7أزرق داكن*
7.575028.314.02233.617.420.1
8.080028.714.58243.017.820.5

63
5.555028.014.36239.218.321.1
6.060028.714.97249.518.221.1

7.070029.315.76262.718.421.3أسود
7.575029.616.36272.518.721.6
8.080029.917.01283.519.122.0

73
5.555029.316.38272.919.122.1
6.060029.917.04283.919.122.0

7.070030.217.67294.519.422.4برتقالي
7.575031.118.29304.718.921.8
8.080031.418.92315.319.222.2
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