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الميزات األساسية
حواف واضحة لنمط محدد مع مقاومة أفضل للرياح	 
قطيرات ماء كبيرة تقلل من الرذاذ مع اتساق أفضل	 
بنية قوية تضمن أداًء موثوًقا	 
تصنيف لوني لتسهيل التمييز في الموقع	 

مواصفات التشغيل
ضغط التشغيل الموصى به: 2.1 بار، 210 كيلوباسكال	 
استخدمها مع هيكل الرشاش Pro-Spray PRS30 لتنظيم الضغط إلى 2.1 بار؛ 210 كيلوباسكال	 
فترة الضمان: سنتان	 

نوزالت PRO الثابتة

نوزالت PRO الثابتة

5810121517قوس الري
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 تم تصميم نوزالت Pro الثابتة لضمان الدقة العالية في مجموعة متنوعة
من أشكال المسطحات الخضراء ومساحاتها.
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5 
  أزرق

1.5 م نصف قطر
الثابت: ¼، ½، كامل

المسار: 0°

نصف القطر التشغيلالموضعقوس الري
م

 معدل الترسيب ملم/سالتدفق
لتر/الدقيقةم3/سكيلو باسكالبار             

90°Q
1.01001.10.020.306069
1.51501.30.020.385462
2.12101.50.030.464957
2.52501.70.030.514249
3.03001.80.030.533945

120°T
1.0100

6A 4 أوA استخدم نوزل
1.5150
2.1210
2.5250
3.0300

180°H
1.01001.10.040.606069
1.51501.30.050.765462
2.12101.50.060.874957
2.52501.70.060.954249
3.03001.80.061.043944

360°F
1.01001.10.071.206069
1.51501.30.091.525462
2.12101.50.111.854957
2.52501.70.122.044249
3.03001.80.122.103945

الخط األسود الغامق = الضغط المقترح

بيانات أداء نوزالت PRO الثابتة

8 
  داكن

2.4 م نصف قطر
الثابت: ¼، ⅓، ½، كامل

المسار: 15°

نصف القطر 
م

 معدل الترسيب ملم/سالتدفق
لتر/الدقيقةم3/س             

1.80.040.624653
2.10.050.844653
2.40.050.913844
2.70.060.983237
2.70.061.103642
1.80.050.834653
2.10.071.104552
2.40.071.213844
2.70.081.323338
2.70.091.443641
1.80.081.334957
2.10.101.634451
2.40.111.803843
2.70.121.933237
2.70.132.103540
1.80.162.674957
2.10.203.334552
2.40.223.673844
2.70.244.013338
2.70.264.353641

 

10 
  أحمر

3.0 م نصف قطر
الثابت: ¼، ⅓، ½، كامل

المسار: 15°

نصف القطر 
م

 معدل الترسيب ملم/سالتدفق
لتر/الدقيقةم3/س             

2.40.071.084552
2.70.081.334451
3.00.091.574248
3.30.101.713844
3.40.111.853844
2.40.091.444552
2.70.111.774450
3.00.132.094248
3.30.142.313844
3.40.152.503945
2.40.132.174552
2.70.162.654450
3.00.193.144248
3.30.223.604046
3.40.233.904047
2.40.264.334552
2.70.325.314450
3.00.386.284248
3.30.416.853844
3.40.426.973642

 

نوزالت pro الثابتة
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 12 
  أخضر

3.7 م نصف قطر
الثابت: ¼، ⅓، ½، ⅔، ¾، كامل

المسار: 28°

قوس 
الري

 نصف القطرالتشغيلالموضع
م

 معدل الترسيب ملم/سالتدفق
لتر/الدقيقةم3/سكيلو باسكالبار             

90°Q
1.01003.00.101.584249
1.51503.40.122.004248
2.12103.70.152.434349
2.52504.00.162.694047
3.03004.00.182.954451

120°T
1.01003.00.132.114249
1.51503.40.162.674248
2.12103.70.193.254349
2.52504.00.223.674148
3.03004.00.243.944451

180°H
1.01003.00.193.174249
1.51503.40.244.014248
2.12103.70.294.874349
2.52504.00.325.394047
3.03004.00.355.754350

360°F
1.01003.00.386.334249
1.51503.40.488.014248
2.12103.70.589.744349
2.52504.00.6510.784047
3.03004.00.7011.734451

الخط األسود الغامق = الضغط المقترح

بيانات أداء نوزالت PRO الثابتة

15 
  أسود

4.6 م نصف قطر
الثابت: ¼، ⅓، ½، ⅔، ¾، كامل

المسار: 28°

نصف القطر 
م

 معدل الترسيب ملم/سالتدفق
لتر/الدقيقةم3/س             

3.90.152.503946
4.20.183.064248
4.60.223.624147
4.90.243.953946
5.20.264.323844
3.90.203.333946
4.20.244.084248
4.60.294.834147
4.90.325.274046
5.20.355.753844
3.90.305.003946
4.20.376.124248
4.60.437.254147
4.90.477.914046
5.20.498.183642
3.90.6010.003946
4.20.7312.254248
4.60.8714.494147
4.90.9515.814046
5.20.9916.503742

 

17 
  رمادي

5.2 م نصف قطر
الثابت: ¼، ½
المسار: 28°

نصف القطر 
م

 معدل الترسيب ملم/سالتدفق
لتر/الدقيقةم3/س             

4.70.193.173440
4.90.233.883945
5.20.284.594147
5.50.305.014046
5.80.325.303844

17A استخدم نوزل

4.70.386.333440
4.90.477.763945
5.20.559.184147
5.50.6010.014046
5.80.6410.063844

17A استخدم نوزل
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