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نصف القطر: 4.9 إلى 14.0 م
 التدفق: 0.07 إلى 2.22 م3/ساعة؛ 1.2 إلى 

36.0 لتر/دقيقة  I-20 PRBو PGP™ ULTRA

PGP-ULTRA وI-20 PRB - منشئ المواصفات: اطلب 1  +  2  +  3 +  4 

خيارات النوزالت4خيارات الميزات3الميزات القياسية2الموديل1

PGP-00-PRB = حامل أنبوب توصيل

PGP-04-PRB = قافز بطول 10 سم

قوس ري قابل للضبط، أنبوب توصيل 
بالستيكي، هيكل منظم للضغط، 8 

نوزالت قياسية، و4 نوزالت بزاوية 
منخفضة

)فارغ( = بال خيارات

CV = محبس مانع الرتداد التصريف 
)PGP-04 فقط(

CV-R = محبس مانع الرتداد التصريف 
وغطاء تعريفي للمياه المعالجة

زرقاء 8.0-1.5= 
رمادية بزاوية منخفضة
نصف قطر قصير سوداء

 - 35 ،30 ،MPR-25 
F ،H ،T ،Q

I-20-00-PRB = حامل أنبوب التوصيل

I-20-04-PRB = قافز بطول 10 سم

I-20-06-PRB = قافز بطول 15 سم

قوس ري قابل للضبط، أنبوب توصيل 
بالستيكي، هيكل منظم للضغط، 8 

نوزالت قياسية، و4 نوزالت بزاوية 
منخفضة

)فارغ( = بال خيارات

R = محبس مانع الرتداد التصريف وغطاء 
تعريفي للمياه المعالجة

زرقاء 8.0-1.5= 
رمادية بزاوية منخفضة
نصف قطر قصير سوداء

 - 35 ،30 ،MPR-25 
F ،H ،T ،Q

I-20-SS-PRB = قافز بطول 10 سم

I-20-06-SS-PRB = قافز بطول 15 سم

قوس ري قابل للضبط، أنبوب توصيل 
من الفوالذ المقاوم للصدأ، هيكل منظم 

للضغط، 8 فوهات قياسية، و4 نوزالت 
بزاوية منخفضة

)فارغ( = بال خيارات

R = محبس مانع الرتداد التصريف وغطاء 
تعريفي للمياه المعالجة

زرقاء 8.0-1.5= 
رمادية بزاوية منخفضة
نصف قطر قصير سوداء

 - 35 ،30 ،MPR-25 
F ،H ،T ،Q

 أمثلة:  
 PGP-04-PRB = قافز بطول 10 سم، قوس ري قابل للضبط، أنبوب توصيل بالستيكي دون نوزل ُمركبة بالمصنع

 I-20-04-PRB-3.0-2.5 = قافز بطول 10 سم، قوس ري قابل للضبط، انبوب توصيل بالستيكي مع نوزل 3.0
MPR-25H قافز بطول 15 سم، قوس ري قابل للضبط، انبوب توصيل من الفوالذ المقاوم للصدأ مع = I-20-06-SS-PRB-R-MPR-25H

PGP-00-PRB
االرتفاع الكلي: 22 سم
القطر الظاهر: 4.5 سم
حجم المدخل: ¾ بوصة

PGP-04-PRB
 االرتفاع الكلي: 22 سم
ارتفاع القافز: 10 سم

القطر الظاهر: 4.5 سم
حجم المدخل: ¾ بوصة

I-20-00-PRB
االرتفاع الكلي: 22 سم
القطر الظاهر: 4.5 سم
حجم المدخل: ¾ بوصة

I-20-04-PRB
االرتفاع الكلي: 22 سم
ارتفاع القافز: 10 سم

القطر الظاهر: 4.5 سم
حجم المدخل: ¾ بوصة

I-20-06-PRB
 االرتفاع الكلي: 27 سم
ارتفاع القافز: 15 سم

القطر الظاهر: 4.5 سم
حجم المدخل: ¾ بوصة

الميزات األساسية
 يقلل الهيكل المنظم للضغط )3.1 بار؛ 310 كيلو باسكال( 	 

 من الضغط المرتفع الوارد لزيادة كفاءة النوزل )يتطلب فرق 
ضغط ديناميكي: 1.0 بار؛ 103 كيلو باسكال(

 تعمل ميزة االرتداد التلقائي لقوس الري الحاصلة على براءة 	 
 اختراع على إرجاع البرج إلى نمط قوس الري األصلي 

 في حالة تخريبه؛ قوس ري قابل للضبط من 50° 
إلى 360°

 آلية ذراع دوران مقاوم للتخريب محمية من التلف في حالة 	 
لفها إلى االتجاه المعاكس

استدارة جزئية وكاملة في طراز واحد للمرونة عبر المسطحات 	 
الخضراء ولتقليل المخزون

تسمح صواميل الضبط ذات الرأس والفتحة بضبط نصف القطر 	 
باستخدام مفتاح ربط Hunter أو مفك براغي عريض

يغلق ™FloStop تدفق المياه من الرشاشات الفردية لتغيير النوزل 	 
أو إجراء إصالحات )I-20 فقط(

تسمح النوزالت العريضة من أعلى بتركيب سهل وسريع	 
محبس مانع الرتداد التصريف يمنع التصريف من الرأس المنخفض 	 

)حتى ارتفاع يصل إلى 3 م(

مواصفات التشغيل
خيارات النوزالت: 30	 
نصف القطر: 4.9 إلى 14.0 م	 
 التدفق: 0.07 إلى 2.22 م3/ساعة؛ 1.2 إلى 	 

36.0 لتر/دقيقة 
ضغط تفريغ النوزل: 3.1 بار؛ 310 كيلوباسكال	 
 نطاق ضغط التشغيل: 4.1 إلى 7.0 بار؛ 	 

410 إلى 700 كيلو باسكال

معدل الترسيب: 10 مم/ساعة تقريًبا	 
مسار النوزل: قياسي = °25، زاوية منخفضة = 13°	 
 حوامل النوزالت: 1.5 إلى 8.0 زرقاء، 2.0 إلى 4.5 	 

 رمادية بزاوية منخفضة، 0.50 إلى 3.0 سوداء، 
MPR-35 ،MPR-30 ،MPR-25

فترة الضمان: 5 سنوات	 

الخيارات الُمرّكبة في المصنع
غطاء خاص للمياه المعالجة	 
نوزالت زرقاء أرقام 1.5 إلى 4.0	 

التركيبات االختيارية بواسطة المستخدم
وصلة متحركة HSJ-0 جاهزة من PVC ¾ بوصة	 

 تم تصميم PGP Ultra وI-20 PRB لالستخدام في التطبيقات التي قد يؤدي ارتفاع ضغط 
المياه فيها إلى عدم فعالية عمل النوزل.

:Table of Contents
PGP Ultra PRB

I-20 PRB

:Cross References
Systems I-20
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تنظيم الضغط
ضغط التشغيل المستمر من 3.1 بار؛ 

310 كيلوباسكال

 PGP ULTRA / نوزالت
I-20 / PRB

 قياسية زرقاء / 
 رمادية بزاوية منخفضة

)رقم القطعة 782900(

نوزل ذات سطح علوي عريض 
لتسهيل التركيب مقترنة ببرغي 
ضبط ذي رأس وفتحة لتعديل 

سريع لنصف القطر مع مفتاح ربط 
Hunter أو مفك براغي عريض.

 بيانات أداء النوزل القياسية الزرقاء 
PGP ULTRA / I-20 / PRB

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

1.5
1.71708.80.274.578
2.02009.10.294.878

2.52509.40.325.478أزرق
3.03009.80.355.979
3.53509.80.386.489
4.04009.80.416.8910
4.54509.40.437.21011

 2.0
1.717010.10.325.467
2.020010.10.355.878

2.525010.10.396.589أزرق
3.030010.40.437.289
3.535010.40.477.8910
4.040010.40.508.3911
4.545010.40.538.81011

2.5
1.717010.10.396.689
2.020010.40.437.189

2.525010.70.488.0810أزرق
3.030010.70.548.9911
3.535010.70.589.71012
4.040010.70.6210.41113
4.545010.70.6611.11213

 3.0
1.717010.70.508.4910
2.020010.70.549.11011

2.525011.00.6110.21012أزرق
3.030011.60.6811.41012
3.535011.90.7412.31012
4.040011.90.7913.21113
4.545011.90.8414.01214

4.0
1.717011.30.6811.31112
2.020011.60.7312.21113

2.525011.90.8113.61213أزرق
3.030012.20.9015.01214
3.535012.20.9716.21315
4.040012.51.0417.31315
4.545012.51.1018.31416

 5.0
1.717011.30.8414.01315
2.020011.60.9115.21416

2.525011.91.0217.11517أزرق
3.030012.81.1419.01416
3.535012.81.2420.61517
4.040012.81.3222.11619
4.545012.81.4123.41720

6.0
1.717011.61.0116.81517
2.020011.91.0918.21518

2.525012.21.2220.41619أزرق
3.030013.11.3622.71618
3.535013.11.4724.51720
4.040013.41.5726.21820
4.545013.41.6727.91921

 8.0
1.717011.31.3522.52125
2.020011.91.4624.32124

2.525012.51.6327.22124أزرق
3.030013.41.8130.22023
3.535013.71.9532.62124
4.040014.02.0934.82125
4.545014.02.2236.92326

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

°360، اقسم الرقم على 2.

 بيانات أداء النوزل منخفضة الزاوية الرمادية 
PGP ULTRA / I-20 / PRB

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

2.0
LA

1.71707.30.335.61214
2.02007.60.366.01214
2.52507.90.406.71315

3.03008.20.457.41315رمادي
3.53508.50.488.01315
4.04008.80.528.61315
4.54509.10.559.11315

2.5
LA

1.71707.90.447.31416
2.02008.20.477.91416
2.52508.80.538.81416

3.03009.40.599.81315رمادي
3.535010.10.6410.61315
4.040010.40.6811.31315
4.545010.70.7212.01315

3.5
LA

1.71708.50.589.71618
2.02008.80.6210.31618
2.52509.10.6811.41619

3.030010.10.7512.51517رمادي
3.535010.70.8013.31416
4.040011.00.8514.11416
4.545011.30.8914.81416

4.5
LA

1.71708.20.7111.82124
2.02008.80.7612.71923
2.52509.10.8414.12023

3.030010.10.9315.51821رمادي
3.535010.71.0016.61820
4.040011.01.0617.61820
4.545011.31.1218.61820

PR-075
 االرتفاع الكلي: 5.7 سم

حجم المدخل/المخرج: ¾ بوصة
 لالستخدام مع جميع طرازات 
 الرشاشات مدخل ¾ بوصة 

 يتم تنظيم الضغط إلى 3.1 بار؛ 
310 كيلو باسكال

PRB مع هيكل I-20 04
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I-20 مع نوزل قياسية زرقاء

حامل نوزالت مريح

 PGP ULTRA / نوزالت
I-20 / PRB

 لون أزرق غامق 
 عالية التدفق

)رقم القطعة 444800(

 نصف قطر قصير سوداء
)رقم القطعة 466100(

 بيانات أداء النوزل قصيرة نصف القطر السوداء 
PGP ULTRA / I-20 / PRB

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

.50
SR

1.71704.90.071.267
2.02005.20.081.367
2.52505.20.091.578

3.03005.20.101.789أسود
3.53505.50.121.989
4.04005.50.132.1810
4.54505.50.142.3910

1.0
SR

1.71704.90.162.71416
2.02005.20.172.91315
2.52505.20.193.21417

3.03005.20.213.61618أسود
3.53505.50.233.81518
4.04005.50.254.11619
4.54505.50.264.31720

2.0
SR

1.71704.90.284.72427
2.02005.20.315.22327
2.52505.20.366.02731

3.03005.20.416.93135أسود
3.53505.50.457.63035
4.04005.50.498.23338
4.54505.50.538.93541

.75
SR

1.71706.70.122.056
2.02007.00.132.256
2.52507.00.152.467

3.03007.30.162.767أسود
3.53507.60.172.967
4.04007.60.193.167
4.54507.60.203.378

1.5
SR

1.71706.70.233.81012
2.02007.00.254.11012
2.52507.00.284.61113

3.03007.30.315.21213أسود
3.53507.60.345.61213
4.04007.60.366.01214
4.54507.60.396.41315

3.0
SR

1.71706.70.538.92427
2.02007.00.569.32326
2.52507.00.6010.02428

3.03007.30.6410.72428أسود
3.53507.60.6711.22327
4.04007.60.7011.72428
4.54507.60.7312.12529

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

بزاوية °360، اقسم الرقم على 2.

 بيانات أداء النوزل مرتفعة التدفق الخضراء 
PGP ULTRA / I-20 / PRB

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

10
1.717010.71.4824.62630
2.020011.91.6026.72326
2.525012.51.8030.02327

3.030012.82.0133.52528أخضر داكن
3.535013.12.1836.32529
4.040013.72.3439.02529
4.545014.02.4941.52529

13
1.717011.01.9131.93237
2.020012.22.0834.62832

2.525012.82.3438.92933أخضر داكن
3.030013.12.6143.43035
3.535013.42.8347.13136
4.040013.73.0350.53237
4.545014.03.2353.83338

6.0
LA

1.71709.10.8614.32124
2.02009.40.9415.62124
2.525010.11.0717.82124

3.030010.71.2020.02124أخضر داكن
3.535011.31.3121.92124
4.040011.61.4223.62124
4.545011.91.5225.32125

8.0
LA

1.717010.11.1719.52327
2.020010.71.2821.32226
2.525011.31.4424.02326

3.030011.61.6126.92428أخضر داكن
3.535011.91.7629.32529
4.040012.51.8931.52428
4.545012.52.0133.62630
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PGP ULTRA / I-20 / PRB MPR-25 نوزل
بيانات األداء

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

90°1.71707.00.173.013.715.8
2.42407.30.203.614.917.3
3.13107.60.233.615.618.1
3.83807.60.254.217.420.1
4.54507.60.274.818.921.9

120°1.71707.00.233.613.916.0
2.42407.30.274.815.417.8
3.13107.60.315.416.218.7
3.83807.60.356.018.020.7
4.54507.60.386.619.622.6

180°1.71707.00.335.413.315.4
2.42407.30.396.614.717.0
3.13107.60.457.215.517.9
3.83807.60.508.417.320.0
4.54507.60.559.018.921.8

360°1.71707.00.6310.812.814.8
2.42407.30.7612.614.216.4
3.13107.60.8714.414.917.3
3.83807.60.9716.216.619.2
4.54507.61.0517.418.120.9

نوزل 
MPR-25

نوزل 
MPR-35

PGP ULTRA / I-20 / PRB MPR-35 نوزل
بيانات األداء

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

90°1.71709.80.325.413.415.4
2.424010.40.386.614.116.3
3.131010.70.447.215.317.7
3.838010.70.487.817.019.6
4.545010.70.529.018.421.3

120°1.71709.80.406.612.714.6
2.424010.40.498.413.615.8
3.131010.70.569.614.717.0
3.838010.70.6210.216.418.9
4.545010.70.6811.417.920.7

180°1.71709.80.6210.213.115.2
2.424010.40.7612.614.116.3
3.131010.70.8714.415.217.6
3.838010.70.9616.216.919.5
4.545010.71.0517.418.421.3

360°1.71709.81.2220.412.814.8
2.424010.41.5025.214.016.2
3.131010.71.7228.815.117.5
3.838010.71.9131.816.819.4
4.545010.72.0934.818.321.2

PGP ULTRA / I-20 / PRB MPR-30 نوزل
بيانات األداء 

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

90°1.71708.80.233.612.013.8
2.42409.10.284.813.415.4
3.13109.10.325.415.217.6
3.83809.10.356.017.019.6
4.54509.10.386.618.421.2

120°1.71708.80.304.811.713.5
2.42409.10.376.013.215.2
3.13109.10.427.215.117.4
3.83809.10.477.816.819.4
4.54509.10.518.418.321.1

180°1.71708.80.498.412.514.4
2.42409.10.599.614.116.2
3.13109.10.6711.416.118.6
3.83809.10.7512.617.920.7
4.54509.10.8213.819.622.6

360°1.71708.80.9616.212.314.2
2.42409.11.1519.213.815.9
3.13109.11.3121.615.718.1
3.83809.11.4524.017.420.0
4.54509.11.5726.418.821.7

نوزل 
MPR-30MPR-30 مع نوزل PGP-04 Ultra
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