ÇOK GIRIŞLI EMITÖRLER
Tek bir kaynaktan etkili bitki gruplarını sulamak için bu emitörleri kullanın.

KILIT AVANTAJLAR
•
•
•
•
•

Altı basınç dengeleyici emitör portu tutarlı ve güvenilir debi sağlar
Kolay tanımlama için debi renklendirilmiştir
Toprak tonu renkleri çevredeki payzaj ile uyum içindedir
Dönebilen dirsekler, suyun doğrudan bitkiye verilmesine yardımcı olur
MPM (Çok Çıkışlı Manifold), her çıkış için kesintisiz debi sağlar

ÜRÜN TEKNIK ÖZELLIKLERI

Çok Girişli Emitör

• ½" FNPT'de vardır
• Mevcut debiler: 2, 4, 8 l/sa
• Kullanılmadığında PVC emitör kapakları çıkışları tıklar

ÇALIŞMA TEKNIK ÖZELLIKLERI
• Basınç aralığı: 1,4 ila 3,5 bar; 140 ila 350 kPa
• Minimum filtrasyon: 150 mesh; 100 mikron
• Garanti süresi: 2 yıl

MICRO

ÇOK GIRIŞLI EMITÖR MODEL TABLOSU
Model

Debi(l/sa)

Mavi

MPE-05

2,0

Siyah

MPE-10

4,0

Kırmızı

MPE-20

8.0

Gri

MPM-050

Yok

Çok Girişli Manifold

(MPM-050)
Gri renkle gösterilen şekilde çıkışlardan sınırsız debi. 6 mm dağıtım
borusu ve ucunda dikenli bir emitör ile kullanın (½" FPT'de vardır).
Suyun altı farklı noktaya yönlendirilmesine izin verir.

Emitör Kapakları

(MPE-CAPS)
Kullanılmayan tapa 6 mm
dikenli emitör çıkışları.
Hunter Çoklu Port
Yayıcıları kullanın.

SERT YÜKSELTICILER
Bu yükselticiler, mikro spreylerle kullanılsalar bile sertliklerini koruyarak
yüksek atımlı uygulamalar için mükemmel bir seçimdir.

KILIT AVANTAJLAR
• Emitörler ve mikro spreyler için sağlam bir bağlantı sağlayın
• Çiçek yatakları için sprey yüksekliğini arttırın
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ÜRÜN TEKNIK ÖZELLIKLERI

30 cm Sert Yükseltici

• Giriş yapılandırmaları: boş, 6 mm kurtağzı, ½" FNPT

(ayrıca 45 cm olarak da vardır)

ÇALIŞMA TEKNIK ÖZELLIKLERI

SERT YÜKSELTICI MODEL TABLOSU

• Basınç aralığı: 1,4 ila 4,1 bar; 140 ila 410 kPa
• Garanti süresi: 1 yıl

Model

Açıklama

RR12

30 cm sert yükseltici

RR12-T

30 cm sert yükseltici, ½" dişli taban ile

RR12-B

30 cm sert yükseltici, 6 mm dikenli taban ile

RR18

45 cm sert yükseltici

RR18-T

45 cm sert yükseltici, ½" dişli taban ile

RR18-B

45 cm sert yükseltici, 6 mm dikenli taban ile
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