PGP ULTRA

Atış mesafesi: 4,9 ila 14,0 m
Debi: 0,07 - 3,23 m3/sa; 1,2 - 53,8 l/dak

™

PGP Ultra, otuz yılı aşkın araştırma, müşteri geri bildirimi ve laboratuar testlerinde
geliştirilen güçlü özelliklerle rotor teknolojisinde çıtayı yükseltiyor.

ROTORLAR

ÖNEMLİ AVANTAJLAR
• Patentli otomatik açı hafızası özelliği, eğer
vandallar tarafından değiştirilmiş bile olsa,
tareti nereye çevrildiğine bakmaksızın
orijinal açısına geri döndürür; 50 ° ile 360 °
arasında ayarlanabilir açı
• Aşınmayan dişli mekanizması, rotor hareket
yönünün tersine çevrildiğinde bile rotoru
hasarlardan korur.
• Peyzaj alanları arasında esneklik sağlamak
ve stok adetini düşürmek için tek bir

modelde kısmi ve tam daire
• Başlı ve oluklu ayar vidası, Hunter anahtarı
veya düz uçlu bir tornavida ile atış mesafesi
ayarına izin verir
• Düz üst yapılı nozullar hızlı ve kolay
yerleştirme sağlar
• Hızlı açı ayarı için QuickCheck™ açı
mekanizması

ÇALIŞMA TEKNIK ÖZELLIKLERI

Toplam yükseklik: 19 cm
Çıkış çapı: 4,5 cm
Giriş çapı: ¾"

PGP-04

• Yağmurlama oranı: yaklaşık 10 mm/sa
• Nozul atış yörüngesi: standart = 25°,
düşük açılı = 13°
• Nozul serileri: 1.5 - 8.0 mavi, 2.0 - 4.5 düşük
açılı gri, 0.50 - 3.0 siyah, 6.0 - 13.0 yeşil,
MPR-25, MPR-30, MPR-35
• Garanti süresi: 5 yıl

• Nozul seçenekleri: 34
• Atış mesafesi: 4,9 - 14,0 m
• Debi: 0,07 ila 3,23 m3/sa;
1,2 ila 53,8 l/dk
• Önerilen basınç aralığı:
1,7 ila 4,5 bar
• Çalışma basıncı aralığı:
1,4 - 7,0 bar; 140 - 700 kPa

PGP-00

Toplam Yükseklik: 19 cm
Pop-up yüksekliği: 10 cm
Çıkış çapı: 4,5 cm
Giriş çapı: ¾"

FABRİKA MONTAJ OPSİYONU
• Drenaj çekvalfi (3 m yüksekliğe kadar)
• Arıtılmış Su Ayırt Etme Kapağı
• Mavi#1.5–4.0 nozullar

PGP-12

Toplam yükseklik: 43 cm
Pop-up yüksekliği: 30 cm
Çıkış çapı: 4,5 cm
Giriş çapı: ¾"

KULLANICI MONTAJLI OPSİYONLAR
• Drenaj çekvalfi (1 m yüksekliğe kadar) sadece PGP-04 (P/N 142300SP)
• HSJ-0 prefabrike ¾" PVC swing joint
PGP Ultra Arıtılmış Su Ayırt
Etme Kapağı

PGP Ultra
Kolay açı ve atış mesafesi ayarı

Tüm modellerde fabrikada
montajlı bir opsiyon olarak
bulunur

PGP-ULTRA – ÖZELLİK KURUCU: SIRA 1 + 2 + 3 + 4

1

Model

PGP-00 = Çalı
PGP-04 = 10 cm pop-up

2

Standart Özellikler

Ayarlanabilir açı, plastik yükseltici, 8 adet
standart nozul ve 4 adet düşük açılı nozul

3

4

Özellik Seçenekleri

Nozul Seçenekleri

CV = Drenaj çekvalfi

Mavi 1,5–8,0

CV-R = Drenaj çekvalfi ve arıtılmış su ayırt etme
kapağı

Gri düşük açılı
Siyah kısa atış mesafeli
Yeşil yüksek debili

PGP-12 = 30 cm pop-up

MPR-25-Q, T, H, F
MPR-30-Q, T, H, F
MPR-35-Q, T, H, F
1.5 - 4.0 = Sadece 1.5–4.0
nozulları fabrikada montajlı

Örnekler:
PGP-04 = 10 cm pop-up, ayarlanabilir açı
PGP-04-2.5 = 10 cm pop-up, ayarlanabilir açı ve 2.5 numaralı nozul
PGP-12-CV-R-4.0 = 30 cm pop-up, ayarlanabilir açı, drenaj çekvalfi ve 4.0 nozul ile arıtılmış su ayırt etme kapağı
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