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نصف القطر: 1.8 إلى 4.9 م

 الرشاش الدوار 
 MP ROTATOR® 800

الميزات األساسية
معدل الترسيب يقرب من 20 مم/ساعة لتطبيقات ترقية الرشاشات	 
ترسيب مطابق تلقائي لمزيد من البساطة والمرونة في تصميم نظام الري	 
ميزة القافز المزدوج تحمي النوزل من األوساخ الخارجية	 
اتساق توزيع متساوي مرتفع لمسطح أخضر صحي مع كفاءة مياه أعلى	 

ميزات إضافية
تقنية متعددة التيارات مقاومة للرياح تمنع تكون الرذاذ	 
 قوس ري قابل للضبط فقط عند تشغيل نوزل رشاش MP Rotator الدوار 	 

لمقاومة التخريب
مصفاة مرشح قابلة للفك تمنع انسداد النوزل	 
مزود برموز ملونة لتسهيل تمييزه في الموقع	 

مواصفات التشغيل
إمكانية تقليل نصف القطر بنسبة تصل إلى %25 تقريًبا بكل الطرازات	 
ضغط التشغيل الموصى به: 2.8 بار، 280 كيلوباسكال	 
أقل ضبط لنصف القطر عند 2.1 بار؛ 210 كيلوباسكال	 
ينصح باستخدام التصفية مع استخدامات المياه غير النظيفة 	 
فترة الضمان: 3 سنوات	 

الخيارات
ُيستخدم مع هيكل رشاش Pro-Spray™ PRS40 بميزة القافز لتنظيم الضغط إلى 2.8 بار؛ 	 

280 كيلو باسكال إلعدادات أدنى نصف قطر االسمية
 ُيستخدم مع هيكل رشاش Pro-Spray PRS30 لتنظيم الضغط إلى 2.1 بار؛ 	 

210 كيلو باسكال إلعدادات أدنى نصف قطر

MP815: بنصف قطر يتراوح من 2.5 إلى 4.9 م

MP815-90
°90 إلى 210°

MP815-360
360°

MP815-210
°210 إلى 270°

MP800SR: بنصف قطر يتراوح من 1.8 م إلى 3.5 م

MP800SR-360
360°

MP800SR-90
°90 إلى 210°

MP815-90 MP800SR-90

 يوفر رشاش MP800 معدل ترسيب أعلى، وهو األمر المثالي للمساحات الصغيرة 
وعمليات إصالح الرشاشات. 
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 MP بيانات األداء للرشاش الدوار

MP815
نصف القطر: 2.5 إلى 4.9 م

 قوس ري قابل للضبط وميزة االستدارة الكاملة
  البني المحمر والرمادي: °90 إلى 210°

  األزرق الفاتح والرمادي: °210 إلى 270°
  الزيتوني والرمادي: 360°

معدل الترسيب مم/الساعةالتدفقنصف القطرالضغطقوس الري
لتر/الدقيقةم3/سمتًراكيلوباسكالبار

90°2.12104.30.101.592124
2.52504.50.101.742124
2.82804.60.111.852124
3.13104.80.121.972124
3.53504.90.122.082124
3.83804.90.132.202225

180°2.12104.00.172.842125
2.52504.30.203.262124
2.82804.50.213.522124
3.13104.60.223.632124
3.53504.80.244.012124

3.83804.90.254.202124

210°2.12104.00.203.332125
2.52504.30.223.632023
2.82804.50.254.162124
3.13104.60.264.392125
3.53504.80.284.692124

3.83804.90.304.922124

270°2.12104.00.264.312225
2.52504.30.284.692023
2.82804.50.325.302124
3.13104.60.335.562124
3.53504.80.355.832023

3.83804.90.376.092023

360°2.12104.00.355.752225
2.52504.30.396.432124
2.82804.50.427.082124
3.13104.60.457.572125
3.53504.80.488.062124
3.83804.90.518.552125

 MP بيانات األداء للرشاش الدوار

MP800SR
نصف القطر: 1.8 إلى 3.5 م

 قوس ري قابل للضبط وميزة االستدارة الكاملة
  برتقالي ورمادي: °90 إلى 210°

  أخضر ليموني ورمادي: 360°

نصف القطر األدنىنصف القطر األقصى
نصف القطرمعدل الترسيب مم/الساعةالتدفقنصف القطرالضغطقوس الري

متًرا
التدفق

لتر/الدقيقة     م3/س           لتر/الدقيقة     م3/سمتًراكيلوباسكالبار

90°
2.12002.60.040.6122251.80.030.49
2.52502.90.040.7221242.10.030.55
2.82803.10.050.8721242.40.040.61
3.03003.40.060.9520232.40.040.68
3.53503.50.061.0220232.70.040.72
3.83803.50.061.0620233.00.050.76

180°
2.12002.60.071.2122251.80.060.98
2.52502.80.081.4021242.10.071.10
2.82803.00.101.5921242.40.071.21
3.03003.30.101.7419222.40.081.36
3.53503.40.111.8219222.70.091.44
3.83803.50.111.8918213.00.091.51

210°
2.12002.60.081.4022251.80.071.15
2.52502.80.101.6722252.10.081.28
2.82803.00.111.8521242.40.081.41
3.03003.20.122.0120232.40.101.59
3.53503.40.132.1219222.70.101.68
3.83803.50.132.2018213.00.111.77

360°
2.12002.60.142.3822251.80.111.78
2.52502.80.162.6520232.10.121.97
2.82803.00.182.9520232.40.132.12
3.03003.10.193.2220232.40.132.23
3.53503.30.203.3319212.70.142.38
3.83803.50.223.7118213.00.162.65

الخط العريض  = الضغط األمثل للرشاش الدوار MP Rotator هو 2.8 بار؛ 280 كيلوباسكال. يمكن الوصول إلى 
تلك القيمة بسهولة عن طريق استخدام الرشاش الدوار MP Rotator مع Pro-Spray PRS40، والذي يتميز 

بوظيفة تنظيم الضغط عند 2.8 بار؛ 280 كيلوباسكال.
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