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االرتفاع المتراجع: 12 سم
ارتفاع القافز: 5 سم

القطر المكشوف: 3 سم
حجم المدخل: ½ بوصة 

PSU-04
 ارتفاع اإلرتداد: 18 سم

ارتفاع القافز: 10 سم
القطر المكشوف: 3 سم

حجم المدخل: ½ بوصة 

PSU-06
 ارتفاع اإلرتداد: 24 سم

ارتفاع القافز: 15 سم
القطر المكشوف: 3 سم

حجم المدخل: ½ بوصة 

الميزات األساسية
غطاء محّسن لمزيد من المتانة وسهولة التعامل وعمر سدادة أنبوب طويل	 
مصفاة مرشح مدخل كبيرة لزيادة مقاومة األوساخ	 
خيار محبس مانع لالرتداد يلغي التصريف للرؤوس المنخفضة	 
نابض قوي لتراجع متسق للقافز	 

ميزات إضافية
تصميم سدادة تدفق اتجاهي لتركيب أوضح	 
صاعد بسقاطة قطعتان	 
يمكن تعديل طرازات 5 سم و10 سم في طرازات PS األقدم	 
توافق مع جميع النوزالت ذات اللولبات من النوع "األنثى"	 

مواصفات التشغيل
نطاق ضغط التشغيل: 1.4 إلى 4.8 بار؛ 140 إلى 480 كيلوباسكال	 
فترة الضمان: سنتان	 

الخيارات الُمرّكبة في المصنع
سدادة التدفق )مصفاة المرشح الكبيرة غير مرفقة(	 
نوزالت الشريط الجانبي 2.4 م، 3.0 م، 3.7 م، 4.6 م، 5.2 م، 1.5 × 9.0 م	 
مصفاة مرشح مدخل كبيرة مرفقة في طرازات نوزالت 10 سم و15 سم الُمركبة بالمصنع	 

التركيبات االختيارية بواسطة المستخدم
 محبس مانع لالرتداد للتركيب في مصفاة المرشح لطرازات 10 سم و15 سم	 

)462237SP ارتفاع يصل إلى 2 م؛ رقم القطعة(
 	)162900SP مصفاة مرشح مدخل كبيرة )رقم القطعة
 	)916400SP نوزل إيقاف التشغيل )رقم القطعة

PS ULTRA

PS ULTRA - منشئ المواصفات:  اطلب 1  +  2 + 3 )اختياري(

اختيارية3النوزالت2الموديل1

 NFO = مرشح نوزل فقط  )فارغة( = سدادة التدفق، ال مصفاة مرشح كبيرةPSU-02 = قافز بطول 5 سم
 )متوفر لطراز 10 سم فقط(.

استبدل التركيب القياسي لمصفاة مرشح 
المدخل الكبيرة وتسلم الوحدة مع مرشح 

نوزل فقط. 

8A = نوزل قابلة للضبط 2.4 مPSU-04 = قافز بطول 10 سم

10A= نوزل قابلة للضبط 3.0 م PSU-06 = قافز بطول 15 سم

12A = نوزل قابلة للضبط 3.7 م

15A = نوزل قابلة للضبط 4.6 م

17A = نوزل قابلة للضبط 5.2 م

5SS = شريطية جانبية 1.5 م x 9.1 م 
)PSU-06 غير متوفرة في الطراز(

 أمثلة:  
 PSU-04 - 15A = قافز بطول 10 سم مع نوزل قابلة للضبط 4.6 م

 PSU-02 - 5SS = قافز بطول 5 سم، مع شريط جانبي 1.5 م x 9.0 م 
 PSU-06 - 10A = قافز بطول 15 سم مع نوزل قابلة للضبط 3.0 م

PSU-04 - 12A - NFO = قافز بطول 10 سم مع نوزل قابلة للضبط 3.7 م، مرشح نوزل فقط

رشاش PS Ultra عبارة عن رشاش صغير رفيع مع خيار التركيب المسبق للنوزالت من أجل تركيب أسرع.
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رشاشات الرذاذ

PS ULTRA بيانات أداء النوزالت القياسية لـ

الضغطقوس الري
كيلوباسكالبار

45°1.0100
1.5150
2.1210
2.5250
3.0300

90°1.0100
1.5150
2.1210
2.5250
3.0300

120°1.0100
1.5150
2.1210
2.5250
3.0300

180°1.0100
1.5150
2.1210
2.5250
3.0300

240°1.0100
1.5150
2.1210
2.5250
3.0300

270°1.0100
1.5150
2.1210
2.5250
3.0300

360°1.0100
1.5150
2.1210
2.5250
3.0300

الخط األسود الغامق = الضغط المقترح

 10A 
  أحمر

 3.0 م نصف قطر
 إمكانية الضبط بزاوية من °0 إلى 360°

المسار: 15°

نصف القطر 
م

 معدل الترسيب مم/سالتدفق
لتر/الدقيقةم3/س

2.60.040.684956
2.80.050.804957
3.00.060.944956
3.20.061.064856
3.50.071.184754
2.60.081.354956
2.80.101.614957
3.00.111.894956
3.20.132.114856
3.50.142.374754
2.60.111.804956
2.80.132.144957
3.00.152.524956
3.20.172.824856
3.50.193.164754
2.60.162.714956
2.80.193.214957
3.00.233.784956
3.20.254.234856
3.50.284.734754
2.60.223.614956
2.80.264.284957
3.00.305.034956
3.20.345.644856
3.50.386.314754
2.60.244.064956
2.80.294.824957
3.00.345.664956
3.20.386.344856
3.50.437.104754
2.60.325.414956
2.80.396.434957
3.00.457.554956
3.20.518.454856
3.50.579.474754

 12A 
  أخضر

3.7 م نصف قطر
 إمكانية الضبط بزاوية من °0 إلى 360°

المسار: 28°

نصف القطر 
م

 معدل الترسيب مم/سالتدفق
لتر/الدقيقةم3/س

3.20.040.733440
3.40.060.974046
3.70.071.234451
3.90.091.444654
4.10.101.684856
3.20.091.463440
3.40.121.934046
3.70.152.464451
3.90.172.884654
4.10.203.364856
3.20.121.943440
3.40.152.584046
3.70.203.284451
3.90.233.844654
4.10.274.484856
3.20.172.913440
3.40.233.864046
3.70.304.924451
3.90.355.764654
4.10.406.714856
3.20.233.883440
3.40.315.154046
3.70.396.564451
3.90.467.684654
4.10.548.954856
3.20.264.373440
3.40.355.804046
3.70.447.384451
3.90.528.654654
4.10.6010.074856
3.20.355.833440
3.40.467.734046
3.70.599.844451
3.90.6911.534654
4.10.8113.434856

 8A 
  داكن

2.4 م نصف قطر
 إمكانية الضبط بزاوية من °0 إلى 360°

المسار: 15°

نصف القطر 
م

 معدل الترسيب مم/سالتدفق
لتر/الدقيقةم3/س

2.00.040.627789
2.20.040.727283
2.40.050.836777
2.60.050.916373
2.90.061.015968
2.00.071.247789
2.20.091.447283
2.40.101.656777
2.60.111.826373
2.90.122.025968
2.00.101.667789
2.20.111.927283
2.40.132.206777
2.60.152.436373
2.90.162.695968
2.00.152.497789
2.20.172.877283
2.40.203.306777
2.60.223.656373
2.90.244.035968
2.00.203.327789
2.20.233.837283
2.40.264.406777
2.60.294.866373
2.90.325.385968
2.00.223.737789
2.20.264.317283
2.40.304.956777
2.60.335.476373
2.90.366.055968
2.00.304.977789
2.20.345.757283
2.40.406.616777
2.60.447.296373
2.90.488.075968

PS ULTRA بيانات أداء النوزالت القياسية لـ
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 15A 
  أسود

4.6 م نصف قطر
إمكانية الضبط بزاوية من °0 إلى 360°

المسار: 28°

نصف القطر الضغطقوس الري
م

 معدل الترسيب مم/سالتدفق
لتر/الدقيقةم3/سكيلوباسكالبار

45°1.01004.00.081.273843
1.51504.30.091.513945
2.12104.60.111.794046
2.52504.90.122.004046
3.03005.20.142.254046

90°1.01004.00.152.533843
1.51504.30.183.033945
2.12104.60.213.574046
2.52504.90.244.014046
3.03005.20.274.504046

120°1.01004.00.203.383843
1.51504.30.244.033945
2.12104.60.294.764046
2.52504.90.325.344046
3.03005.20.366.004046

180°1.01004.00.305.073843
1.51504.30.366.053945
2.12104.60.437.144046
2.52504.90.488.024046
3.03005.20.549.004046

240°1.01004.00.416.763843
1.51504.30.488.073945
2.12104.60.579.524046
2.52504.90.6410.694046
3.03005.20.7212.004046

270°1.01004.00.467.603843
1.51504.30.549.083945
2.12104.60.6410.714046
2.52504.90.7212.034046
3.03005.20.8113.504046

360°1.01004.00.6110.133843
1.51504.30.7312.103945
2.12104.60.8614.284046
2.52504.90.9616.034046
3.03005.21.0818.004046

الخط األسود الغامق = الضغط المقترح

 17A 
  رمادي

5.2 م نصف قطر
إمكانية الضبط بزاوية من °0 إلى 360°

المسار: 28°

نصف القطر 
م

 معدل الترسيب مم/سالتدفق
لتر/الدقيقةم3/س

4.60.101.683843
4.90.121.943844
5.20.132.233945
5.50.152.463945
5.80.162.723945
4.60.203.363843
4.90.233.883844
5.20.274.453945
5.50.304.923945
5.80.335.443945
4.60.274.483843
4.90.315.173844
5.20.365.943945
5.50.396.563945
5.80.437.253945
4.60.406.713843
4.90.477.753844
5.20.538.913945
5.50.599.833945
5.80.6510.873945
4.60.548.953843
4.90.6210.343844
5.20.7111.883945
5.50.7913.113945
5.80.8714.503945
4.60.6010.073843
4.90.7011.633844
5.20.8013.363945
5.50.8914.753945
5.80.9816.313945
4.60.8113.433843
4.90.9315.513844
5.21.0717.823945
5.51.1819.673945
5.81.3021.753945

PS ULTRA بيانات أداء النوزالت القياسية لـ

بيانات األداء للنوزالت الشريطية

التدفقالعرض x الطولالضغطالموديل
لتر/الدقيقةم3/سمكيلوباسكالبار

SS-530
1.01008.5 x 1.20.213.5
1.51509.0 x 1.50.254.2
2.02009.0 x 1.50.294.9
2.12109.1 x 1.50.305.0
2.52509.1 x 1.50.335.5

الخط األسود الغامق = الضغط المقترح
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