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MP ROTATOR® نصف القطر: 2.5 إلى 10.7 مالرشاش الدوار

الميزات األساسية
أدنى معدل ترسيب في الصناعة يقرب من 10 مم/ساعة	 
تسريب مطابق لمزيد من البساطة والمرونة في تصميم نظام الري	 
ميزة القافز المزدوج تحمي النوزل من األوساخ الخارجية	 
أعلى اتساق توزيع لمسطح أخضر صحي مع أقصى كفاءة مياه	 

ميزات إضافية
تقنية متعددة التيارات مقاومة للرياح تمنع تكون الرذاذ	 
قوس ري قابل للضبط فقط عند التشغيل 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	 
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

MP1000: بنصف قطر يتراوح بين 2.5 و4.5 م

MP2000: بنصف قطر يتراوح بين 4.0 و6.4 م

MP3000: بنصف قطر يتراوح بين 6.7 و9.1

MP1000-90
°90 إلى 210°

MP1000-360
360°

MP2000-90
°90 إلى 210°

MP2000-210
°210 إلى 270°

MP2000-360
360°

MP1000-210
°210 إلى 270°

MP3000-90
°90 إلى 210°

MP3000-360
360°

MP3000-210
°210 إلى 270°

الرشاش الدوار MP ROTATOR - منشئ المواصفات: اطلب 1  +  2

الخيارات2الموديل1

 MP1000-90 = نصف قطر 2.5 إلى 4.5 م، 
210º 90 إلىº فارغ( = بال خياراتإمكانية الضبط من(

 MP1000-210 = نصف قطر 2.5 إلى 4.5 م، 
270º 210 إلىº إمكانية الضبط من

 HT = إصدار ذكر ملولب
 )غير متوفر في 3500 

و210-1000( 360º ،نصف قطر 2.5 إلى 4.5 م = MP1000-360

 MP1000-90 = نصف قطر 4.0 إلى 6.4 م، 
210º 90 إلىº إمكانية الضبط من

 MP2000-210= نصف قطر 4.0 إلى 6.4 م، 
270º 210 إلىº إمكانية الضبط من

360º ،نصف قطر 4.0 إلى 6.4 م = MP2000-360

 MP3000-90 = نصف قطر 6.7 إلى 9.1 م، 
210º 90 إلىº إمكانية الضبط من

 MP3000-210 = نصف قطر 6.7 إلى 9.1 م، 
270º 210 إلىº إمكانية الضبط من

360º ،نصف قطر 6.7 إلى 9.1 م = MP3000-360

 MP3500-90 = نصف قطر 9.4 إلى 10.7 م، 
إمكانية الضبط من °90 إلى 210°

MPLCS-515 = شريطية زاوية يسرى، 1.5 م x 4.6 م

MPLCS-515 = شريطية زاوية يمنى، 1.5 م x 4.6 م

MPSS-530 = شريطية جانبية، 1.5 م × 9.1 م

 MP-CORNER = نصف قطر 2.5 إلى 4.5 م، 
105º 45 إلىº إمكانية الضبط من

 يعد رشاش MP Rotator الدوار هي الحل األكثر كفاءة وثقة في السوق، 
حيث توفر المياه بنسبة تصل إلى %30 مقارنة بنوزالت الرشاشات التقليدية. 

MP3500-90
°90 إلى 210°

MP3500: بنصف قطر يتراوح بين 9.4 و10.7 م
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Pro-Spray PRS40 يعمل بالشكل األمثل مع

MP بيانات األداء للرشاش الدوار

MP1000
نصف القطر: 2.5 إلى 4.5 م

 قوس ري قابل للضبط وميزة االستدارة الكاملة
  بني محمر: °90 إلى 210°

  أزرق فاتح: °210 إلى 270°
  زيتوني: 360°

قوس 
الري

نصف القطرالضغط
متًرا

التدفق
م3/س

التدفق
لتر/الدقيقة

 معدل الترسيب مم/س
كيلوباسكالبار

90°1.7170-----
2.02003.70.040.641113
2.52504.00.040.721113
2.82804.10.050.801113
3.03004.30.050.871113
3.53504.50.060.951113
3.83804.50.061.021214

180°1.7170-----
2.02003.70.081.291113
2.52504.00.091.441113
2.82804.10.101.591113
3.03004.30.101.671113
3.53504.50.121.901113
3.83804.50.121.931213

210°1.7170-----
2.02003.70.091.521213
2.52504.00.101.711113
2.82804.10.111.861113
3.03004.30.121.931113
3.53504.50.132.161113
3.83804.50.142.241113

270°1.7170-----
2.02003.70.111.821112
2.52504.00.122.011012
2.82804.10.142.391113
3.03004.30.152.541113
3.53504.50.172.731113
3.83804.50.172.841113

360°1.7170-----
2.02003.70.162.621213
2.52504.00.182.921113
2.82804.10.193.181113
3.03004.30.203.341113
3.53504.50.233.711113
3.83804.50.233.831113

MP2000
نصف القطر: 4.0 إلى 6.4 م

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

  أخضر: °210 إلى 270°
  أحمر: 360°

نصف القطر

متًرا

التدفق
م3/س

التدفق
لتر/الدقيقة

 معدل الترسيب مم/س

5.20.081.291213
5.50.091.441213
5.80.091.521113
6.10.101.631112
6.40.111.741012
6.40.111.781112
6.40.111.821112
4.90.142.271113
5.20.152.431113
5.50.162.691112
5.80.182.921112
6.10.203.221112
6.40.213.451012
6.40.223.601112
4.90.172.731214
5.20.172.841113
5.50.193.071112
5.80.203.261012
6.10.213.451011
6.40.233.71911
6.40.233.831011
4.90.203.301113
5.20.223.601112
5.50.243.901012
5.80.254.171012
6.10.274.431011
6.40.284.66911
6.40.304.931011
4.90.284.551113
5.20.294.851113
5.50.325.191012
5.80.345.611012
6.10.365.951011
6.40.396.37911
6.40.406.591011

MP3000
نصف القطر: 6.7 إلى 9.1 م

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

  أصفر: °210 إلى 270°
  رمادي: 360°

نصف القطر
متًرا

التدفق
م3/س

التدفق
لتر/الدقيقة

 معدل الترسيب مم/س

7.60.162.691113
8.20.172.881012
8.50.193.111012
9.10.203.261011
9.10.213.411012
9.10.223.601112
9.10.233.831113
7.60.335.461113
8.20.365.991112
8.50.396.441112
9.10.426.901012
9.10.447.311112
9.10.477.731113
9.10.498.071214
7.60.396.371113
8.20.426.971112
8.50.467.541113
9.10.498.031012
9.10.528.531112
9.10.558.981113
9.10.579.441214
7.60.508.301213
8.20.558.981112
8.50.599.661112
9.10.6310.351012
9.10.6610.951112
9.10.7011.601113
9.10.7412.201214
7.60.6610.921113
8.20.7211.941112
8.50.7812.891112
9.10.8413.801012
9.10.8914.631112
9.10.9415.431113
9.10.9816.181214

 الخط العريض = الضغط األمثل لرشاش MP Rotator الدوار هو 2.8 بار؛ 280 كيلوباسكال. يمكن الوصول إلى تلك القيمة بسهولة عن طريق استخدام رشاش 
MP Rotator الدوار مع الرشاش Pro-Spray PRS40 الذي يتميز بوظيفة تنظيم الضغط عند 2.8 بار؛ 280 كيلوباسكال.

Smart WaterMark
Pro-Spray PRS40معروفة كأداة مسؤولة مرشدة الستهالك المياه

 متوافقة مع: 
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MP شرائط

MPLCS-515
شريط الزاوية اليسرى

x 1.5 4.6 م

MPRCS-515
شريط الزاوية اليمنى

x 1.5 4.6 م

MPSS-530
الشريط الجانبي
x 1.5 9.1 م

MP بيانات األداء للرشاش الدوار

MP3500
نصف القطر: 9.4 إلى 10.7 م

 قوس الري القابل للضبط
  بني فاتح: °90 إلى 210°

قوس 
الري

نصف القطرالضغط
متًرا

التدفق
م3/س

التدفق
لتر/الدقيقة

 معدل الترسيب مم/ساعة
كيلوباسكالبار

90°1.717010.10.243.94911
2.020010.40.264.281011
2.525010.40.284.581012
2.828010.70.294.841012
3.030010.70.315.221113
3.535010.70.335.411113
3.838010.70.345.681214

180°1.717010.10.508.361011
2.020010.40.518.48911
2.525010.40.6010.031113
2.828010.70.6510.831113
3.030010.70.7011.731214
3.535010.70.7312.151315
3.838010.70.7512.411315

210°1.717010.10.599.801012
2.020010.40.6510.751012
2.525010.40.7011.661113
2.828010.70.7512.451113
3.030010.70.8013.401214
3.535010.70.8514.231315
3.838010.70.9014.911316

MP بيانات األداء للرشاش الدوار

  MPLCS-515: رشاش MP دوار شريطي للزاوية اليسرى، عاجي
  MPRCS-515: رشاش MP دوار شريطي للزاوية، نحاسي
  MPSS-530: رشاش MP دوار شريطي جانبي، بني

نصف القطرالضغط
متًرا

التدفق
م3/س

التدفق
لتر/الدقيقة كيلوباسكالبار

شريط الزاوية 
اليسرى للرشاش 

MP الدوار

1.71704.2 × 1.10.040.67
2.02004.3 × 1.20.040.72
2.52504.5 × 1.40.050.79
2.82804.6 × 1.50.050.84
3.03004.7 × 1.60.060.87
3.53504.8 × 1.70.060.94
3.83804.9 × 1.80.060.99

شريط الزاوية 
اليمنى للرشاش 

MP الدوار

1.71704.2 × 1.10.040.67
2.02004.3 × 1.20.040.72
2.52504.5 × 1.40.050.79
2.82804.6 × 1.50.050.84
3.03004.7 × 1.60.050.87
3.53504.8 × 1.70.060.94
3.83804.9 × 1.80.060.99

الشريط الجانبي 
للرشاش الدوار 

MP

1.71708.3 × 1.10.081.34
2.02008.6 × 1.20.091.43
2.52508.9 × 1.40.091.57
2.8280x 9.1 1.50.101.66
3.03009.3 × 1.60.101.72
3.53509.6 × 1.70.111.87
3.83809.9 × 1.80.121.96

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

بوظيفة تنظيم الضغط عند 2.8 بار؛ 280 كيلو باسكال.

 مالحظات:
 لمطابقة معدل ترسيب طرازات الرشاش الدوار MP Rotator القياسية، 

 ،MP800 استخدم تباعد صف مفرد أو تباعد ثالثي، لمطابقة 
استخدم تباعد مستطيلي. 

MP3500
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MP سن ذكرزاوية

MPTOOL
 MP يناسب جميع نوزالت رشاشات

Rotator الدوارة

MP ملحقات

MP-HT
سن ذكر

MP-CORNER
ركن

2.5 إلى 4.5 م

MPSTICK
 PVC يستقر على أي أطوال أنابيب
بقطر 1 بوصة )25 مم( بما يسمح 
بضبط الوضع. أنابيب PVC غير 

مزودة.

MP للضبط السهلزاوية MP أداة

MP بيانات األداء للرشاش الدوار

MP زاوية
نصف القطر: 2.5 إلى 4.5 م

قوس الري القابل للضبط
  فيروزي: °45 إلى 105°

نصف القطرالضغطقوس الري
متًرا

التدفق
م3/س

التدفق
لتر/الدقيقة كيلوباسكالبار

45°1.7170------
2.02003.50.040.61
2.52504.00.040.68
2.82804.10.040.70
3.03004.30.040.73
3.53504.40.050.78
3.83804.50.050.81

90°1.71703.20.071.15
2.02003.50.081.27
2.52504.00.081.40
2.82804.10.091.44
3.03004.30.091.57
3.53504.40.101.67
3.83804.50.101.73

105°1.71703.20.081.34
2.02003.50.091.48
2.52504.00.101.63
2.82804.10.101.70
3.03004.30.111.83
3.53504.40.121.94
3.83804.50.122.00
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