TVAROVKY LOC
Tvarovky LOC sú kompatibilné s akýmkoľvek potrubím s menovitým rozmerom 1/2" a kvapkovou závlahou.
Umožňujú rýchlejšiu inštaláciu a jednoduchšie opravy.

KĽÚČOVÉ VÝHODY
• Polypropylén so sklenenými vláknami pre vyššiu
odolnosť
• Pripojenie pomocou závitu zaisťuje bezpečné
spojenie a zároveň umožňuje flexibilitu pri servise a
zmenách systému

PLD-LOC 075

PLD-LOC 050

PLD-LOC CAP

PLD-LOC CPL

PLD-LOC FHS

PLD-LOC TEE

¾" vonkajší závit
potrubia × LOC

ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU

½" vonkajší závit
potrubia × LOC

Koncovka × LOC

PLD-LOC ELB
Uzamykateľné
koleno

• Použitie s PLD, HDL alebo inou 16 – 18 mm
kvapkovou závlahou
• Inštalácia pomocou priechodky PLD-IAC/PLD-IAE
a 17,5 mm vŕtacej korunky

Uzamykateľná
spojka

¾" vnútorný
adaptér na
hadicu × LOC

Uzamykateľné T

MIKRO ZAVLAŽOVANIE

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE
• Prevádzkový tlak: až 10 bar; 1000 kPa
• Záručná doba: 2 roky

17 MM NÁSTRČKOVÉ TVAROVKY
Vďaka acetálovej konštrukcii sú vinylové a PE potrubia ideálnou a lacnou voľbou pri inštalácii kvapkovej závlahy.

KĽÚČOVÉ VÝHODY
• Acetálový materiál poskytuje bezpečné upevnenie
• Dve nástrčky eliminujú potrebu svoriek

ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU
• Použitie s HDL alebo inou 17 mm kvapkovou závlahou
• Inštalácia pomocou priechodky PLD-IAC/PLD-IAE
a 17,5 mm vŕtacej korunky

PLD-050

PLD-ELB

PLD-075

PLD-CPL

PLD-CAP

PLD-075-TB-TEE

PLD-BV

PLD-TEE

½" MPT × 17 mm
nástrčková
koncovka

17 mm nástrčkové
koleno

¾" MPT × 17 mm
nástrčková
koncovka

17 mm nástrčková
spojka

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE
• Prevádzkový tlak: až 7 bar; 700 kPa
• Záručná doba: 1 rok

17 mm nástrčková
koncovka × ½"
MPT s
krytkou

PLD-075-TB-ELB
¾" FPT × 17 mm
nástrčkové koleno

Navštívte hunterindustries.com

PLD-050-TB-TEE
1/ 2" FPT × 17 mm
nástrčkové T

17 mm nástrčkové
T × ¾" závit

17 mm nástrčkový
uzatvárací ventil

PLD-IAC

PLD-IAE

(s priechodkou)
Zásuvný adaptér ×
17 mm spojka

(s priechodkou)
Zásuvný adaptér ×
17 mm koleno

17 mm nástrčkové T

PLD-CRS

17 mm nástrčkové
križovanie
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