PGP ULTRA

Raio: 4,9 m a 14,0 m
Vazão: 0,07 a 3,23 m3/h; 1,2 a 53,8 l/min

™

O PGP Ultra eleva o nível da tecnologia de rotores com recursos poderosos
desenvolvidos durante três décadas de pesquisa, informações de clientes
e testes em laboratório.

ROTORES

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

• Os parafusos de fixação com fenda ou
• O recurso patenteado de retorno
cabeça permitem o ajusto do raio com
automático do arco recoloca a torre
uma chave inglesa Hunter ou com uma
no padrão original do arco em caso de
chave de fenda
vandalismo. Arco ajustável de 50º a 360º
• Os bocais planos do topo permitem
• O mecanismo de engrenagem
indestrutível é protegido contra danos
a inserção rápida e simples
se colocado na direção oposta do
• Mecanismo de arco QuickCheck™
deslocamento
para rápido ajuste do arco
• Círculo completo e parcial em um único
modelo para flexibilidade entre as
paisagens e menor estoque

PGP-00

ESPECIFICAÇÕES DE OPERAÇÃO

PGP-04

• Opções de bocais: 34
• Raio: 4,9 m a 14,0 m
• Vazão: 0,07 a 3,23 m3/h;
1,2 a 53,8 l/min
• Faixa de pressão recomendada:
1,7 a 4,5 bar; 170 a 450 kPa
• Faixa de pressão operacional:
1,4 a 7,0 bar; 140 a 700 kPa

• Taxa de precipitação: 10 mm/h
aproximadamente
• Trajetória do bocal: padrão = 25º,
baixo ângulo = 13º
• Suportes de bocais: 1.5 a 8.0 azul, 2.0
a 4.5 cinza de baixo ângulo, 0.50 a 3.0
preto, 6.0 a 13.0 verde, MPR-25, MPR30, MPR-35
• Período de garantia: 5 anos

Altura total: 19 cm
Diâmetro exposto: 4,5 cm
Tamanho da entrada: ¾"

Altura total: 19 cm
Altura da elevação: 10 cm
Diâmetro exposto: 4,5 cm
Tamanho da entrada: ¾"

OPÇÕES INSTALADAS NA FÁBRICA

• Válvula antidreno (até 3 m de elevação)
• Identificador de águas residuais
• Bocais azuis nº 1.5–4.0

PGP-12

OPÇÕES INSTALADAS PELO USUÁRIO

• Válvula anti-dreno (até 1 m de elevação) exclusivamente PGP-04 (P/N 142300SP)
• Junta de PVC articulada HSJ-0 pré-fabricada de ¾"

PGP Ultra Águas residuais

Altura total: 43 cm
Altura da elevação: 30 cm
Diâmetro exposto: 4,5 cm
Tamanho da entrada: ¾"

PGP Ultra

Disponível como opção
instalada na fábrica em todos
os modelos

Fácil ajuste do arco e do raio

PGP-ULTRA – QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES: ORDEM 1 + 2 + 3 + 4

1

Modelo

PGP-00 = Arbusto
PGP-04= elevação de 10 cm

2

Funções Padrão

Arco ajustável, tubo de subida de plástico,
8 bocais padrão e 4 bocais de ângulo baixo

3

Opções de Funções

CV = Válvula antidreno
CV-R = Válvula anti-dreno e ID de água residual

PGP-12 = elevação de 30 cm

4

Opções de Bocais

Azul 1.5–8.0
Cinza de ângulo baixo
Preto de raio curto
Verde de alta vazão
MPR-25-Q, T, H, F
MPR-30-Q, T, H, F
MPR-35-Q, T, H, F
1.5 a 4.0 = Somente os bocais
1.5–4.0 podem ser instalados na
fábrica

Exemplos:
PGP-04 = elevação de 10 cm, arco ajustável
PGP-04-2.5 = elevação de 10 cm, arco ajustável e bocal 2.5
PGP-12-CV-R-4.0 = Elevação de 30 cm, arco ajustável, com válvula anti-dreno e ID de água residual com bocal 4.0

20

Visite hunterindustries.com

