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الميزات األساسية
 	 Hunter تسمح صواميل الضبط ذات الرأس والفتحة بضبط نصف القطر باستخدام مفتاح ربط 

أو مفك براغي عريض
قوس ري قابل للضبط من °40 إلى °360 للحفاظ على المياه في المناطق المناسبة	 
نوزل 2.0 القياسية الُمركبة في المصنع ُتسرع التركيب	 
آلية قوس الري ™QuickCheck لضبط سريع لقوس الري	 

مواصفات التشغيل
خيارات النوزالت: 8	 
نصف القطر: 4.0 إلى 10.7 م	 
التدفق: 0.08 إلى 1.0 م3/ساعة؛ 1.4 إلى 16.7 لتر/دقيقة	 
نطاق الضغط الموصى به: 1.7 إلى 3.8 بار؛ 170 إلى 380 كيلوباسكال	 
نطاق ضغط التشغيل: 1.4 إلى 7.0 بار؛ 140 إلى 700 كيلوباسكال	 
معدل الترسيب: 15 مم/ساعة تقريًبا	 
مسار النوزل: °15 تقريًبا	 
فترة الضمان: سنتان	 

الخيارات الُمركبة في المصنع
 	 PGJ-00 محبس مانع الرتداد التصريف )بارتفاع يصل إلى 2.1 م( باستثناء
غطاء خاص للمياه المعالجة 	 

الخيارات الُمركبة بواسطة المستخدم
 	)462078SP رقم القطعة( PGJ-00 باستثناء )محبس مانع الرتداد التصريف )بارتفاع يصل إلى 2.1 م
محبس مانع لالرتداد HC-50F-50M )بارتفاع يصل إلى 9.7 م( 	 

نصف القطر: 4.0 إلى 10.7 م
 التدفق: 0.08 إلى 1.0 م3/ساعة؛ 1.4 إلى 

16.7 لتر/دقيقة PGJ

PGJ-06
االرتفاع الكلي: 23 سم
 ارتفاع القافز: 15 سم
 القُطر الظاهر: 3 سم 

حجم المدخل: ½ بوصة 

PGJ-12
االرتفاع الكلي: 41 سم
 ارتفاع القافز: 30 سم
 القُطر الظاهر: 3 سم 

حجم المدخل: ½ بوصة

PGJ-04
  االرتفاع الكلي: 18 سم

 ارتفاع القافز: 10 سم
 القطر الظاهر: 3 سم

حجم المدخل: ½ بوصة 

PGJ-00
 االرتفاع الكلي: 18 سم
 القُطر الظاهر: 3 سم 

حجم المدخل: ½ بوصة

PGJ - منشئ المواصفات: اطلب 1 + 2 + 3

خيارات الميزات3الميزات القياسية2الموديل1

 قوس ري قابل للضبط، PGJ-00 = شجيرة
8 نوزالت قياسية

)فارغ( = بال خيارات

V = محبس مانع الرتداد التصريفPGJ-04 = قافز بطول 10 سم

R = محبس مانع الرتداد التصريف وغطاء PGJ-06 = قافز بطول 15 سم
 تعريفي للمياه المعالجة 

)الطرازات بميزة القافز فقط( PGJ-12 = قافز بطول 30 سم

 أمثلة:  
 PGJ-04 = قافز بطول 10 سم، قوس ري قابل للضبط

 PGJ-06 -V = قافز بطول 15 سم، قوس ري قابل للضبط، مع محبس مانع الرتداد التصريف
PGJ-12 -R = قافز بطول 30 سم، قوس ري قابل للضبط، مع محبس مانع الرتداد التصريف وغطاء تعريفي للمياه المعالجة

 توفر PGJ شديدة المتانة جميع مزايا رشاش دوار كبير في حزمة بحجم رشاش صغير، 
مع نوزالت موفرة للمياه وتعديل سهل لقوس الري. 

وحدة PGJ للمياه المعالجة
 متاح كخيار مثبت في المصنع على 

جميع الطرازات
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الرشاشات الدوارة

 PGJ نوزالت PGJ بيانات أداء وحدة

 معدل الترسيب مم/سالتدفقنصف القطر الضغط النوزل
لتر/الدقيقةم3/سمتًراكيلوباسكالبار

.50
1.71704.30.081.4911
2.02004.30.091.61012
2.52504.60.111.81012
3.03004.60.122.01213
3.53504.90.132.21113
3.83804.90.142.31214

0.75
1.71704.30.132.21417
2.02004.60.142.41416
2.52504.90.162.71315
3.03005.20.183.01315
3.53505.20.193.21417
3.83805.50.203.41315

 1.0
1.71705.20.183.01315
2.02005.50.193.21315
2.52505.50.213.51416
3.03005.80.233.81416
3.53505.80.244.11517
3.83806.10.254.21416

 1.5
1.71706.10.274.51517
2.02006.40.294.81416
2.52506.40.325.41618
3.03006.70.366.01618
3.53506.70.396.41720
3.83807.00.406.71619

 2.0
1.71707.00.345.61416
2.02007.30.376.21416
2.52507.30.427.11618
3.03007.60.488.01719
3.53507.60.538.81821
3.83807.90.569.31820

 2.5
1.71707.90.467.61517
2.02008.20.498.11417
2.52508.20.549.01618
3.03008.50.599.81619
3.53508.50.6310.51720
3.83808.80.6510.91719

3.0
1.71708.80.518.51315
2.02009.10.569.31315
2.52509.10.6410.61518
3.03009.40.7212.01619
3.53509.40.7813.11820
3.83809.80.8213.71720

 4.0
1.71709.80.8013.31719
2.020010.10.8313.81619
2.525010.10.8914.81820
3.030010.40.9415.71720
3.535010.40.9816.31821
3.838010.71.0016.71820

مالحظة:
 جميع معدالت الترسيب تحسب لتشغيل بزاوية °180. بالنسبة لمعدل ترسيب لرشاش 

بزاوية °360، اقسم الرقم على 2.

PGJ

  SJالوصلة المتحركة

 متوافقة مع: 

Hunter FlexSG  
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