وصالت LOC
تتوافق وصالت  LOCمع أي أنابيب وخطوط ري بقطر اسمي ½ بوصة لتركيبات سريعة وإصالحات سهلة.

الميزات األساسية
•مادة البولي بروبلين مملوءة بالزجاج لمزيد من المتانة
•توفر طريقة التوصيل بقفل ملولب اتصاالً آم ًنا مع السماح بمرونة إجراء
الصيانة وإدخال تغييرات على النظام
PLD-LOC 075

مواصفات المنتج
•استخدم مع  PLDأو  HDLأو خطوط الري  16-18مم األخرى
•قم بالتركيب باستخدام حلقة تثبيت PLD-IAC/PLD-IAE
ولُقمة مثقب حفر على شكل مجرفة  17.5مم

سن أنبوب ذكر بقطر ¾
بوصة × Loc

PLD-LOC 050

سن أنبوب ذكر بقطر ½
بوصة × Loc

PLD-LOC CAP

غطاء طرفي × Loc

PLD-LOC ELB

كوع قفل

مواصفات التشغيل
•نطاق ضغط التشغيل :يصل إلى  10بار؛  1,000كيلوباسكال
•فترة الضمان :سنتان

PLD-LOC CPL

وصلة قفل سريعة
التوصيل

PLD-LOC FHS

محور خرطوم أنثى بقطر
 3/4بوصة
× Loc

PLD-LOC TEE

موصل قفل على شكل
حرف تي

أنظمة الري بالتنقيط

وصالت بارب  17مم
ُتمسك مادة األسيتال خراطيم الفينيل والبولي إيثيلين كخيار مثالي منخفض التكلفة عند تركيب خط الري.

الميزات األساسية

•توفر مادة أسيتال توصيالً آم ًنا
•تزيل وصلة بارب المزدوجة الحاجة إلى المثبتات

مواصفات المنتج

PLD-050

•استخدم مع  PLDأو خطوط الري  17مم األخرى
•قم بالتركيب باستخدام حلقة تثبيت  PLD-IAC/PLD-IAEوريشة مثقب حفر
 17.5مم

 MPTبقطر ½ بوصة ×
بارب بقطر  17مم

PLD-ELB

كوع بارب  17مم

PLD-075

 MPTبقطر ¾ بوصة x
بارب  17مم

PLD-CPL

وصلة توصيل سريعة بارب
 17مم

مواصفات التشغيل
•نطاق ضغط التشغيل :يصل إلى  7بار؛  700كيلوباسكال
•فترة الضمان 1 :سنة
PLD-CAP

بارب  17مم × MPT
بقطر ½ بوصة مع غطاء

PLD-075-TB-ELB

 FPTبقطر ¾ بوصة x
كوع بمسكة شوكية
 17مم

تفضل بزيارة hunterindustries.com

PLD-050-TB-TEE

 FPTبقطر ½ بوصة x
وصلة حرف تي بارب
 17مم

PLD-075-TB-TEE

موصل حرف تي بارب
 17مم  xسن ¾ بوصة

PLD-IAC

(باستخدام حلقة تثبيت) قم
بتركيب المحول x
وصلة توصيل  17مم

PLD-BV

محبس غلق بارب  17مم

PLD-IAE

(باستخدام حلقة تثبيت) قم
بتركيب المحول x
كوع  17مم

PLD-TEE

موصل حرف تي بارب  17مم

PLD-CRS

موصل بارب رباعي
 17مم
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