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PROS-02
Kapalı yükseklik: 10 cm
Pop-up yüksekliği: 5 cm
Çıkış çapı: 5,7 cm
Giriş çapı: ½" 

PROS-00
Kapalı Yükseklik : 4 cm 
Giriş Çapı: ½" 

PROS-03
Kapalı yükseklik: 12,5 cm
Pop-up yüksekliği: 7,5 cm
Çıkış çapı: 5,7 cm
Giriş çapı: ½" 

[A] PROS-06-SI
[B] PROS-06
Kapalı yükseklik: 22,5 cm
Pop-up yüksekliği: 15 cm
Çıkış çapı: 5,7 cm
Giriş çapı: ½" 

[A] PROS-12-SI
[B] PROS-12
Kapalı yükseklik: 41 cm
Pop-up yüksekliği: 30 cm
Çıkış çapı: 5,7 cm
Giriş boyutu: ½" 

PROS-04
Kapalı yükseklik: 15,5 cm
Pop-up yüksekliği: 10 cm
Çıkış çapı: 5,7 cm
Giriş çapı: ½" 

ÖNEMLİ AVANTAJLAR
• Yılların güvenilir performansı ile endüstrinin en güçlü sprey gövdesi
• Kimyasal ve klora dayanıklı malzemelerden yapılmış ortak kalıplı silici conta
• Yenilikçi conta tasarımı, kapaktan gövdeye olabilecek sızıntıları önler
• Güvenilir yükseltici geri çekmesi için ağır şartlara uygun yay
• Çekvalf seçeneği düşük kafa drenajını ortadan kaldırır

EK ÖZELLİKLER
• Daha temiz kurulum için yönlü yıkama kapağı
• Daha kolay servis, iyileştirme ve yükseltme için değiştirilebilir parçalar

ÇALIŞMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ
• Çalışma basıncı aralığı: 1.0 - 7.0 bar; 100 - 700 kPa
• Garanti süresi: 5 yıl

FABRİKA MONTAJLI OPSİYONLAR
• 10 cm, 15 cm ve 30 cm modeller için çekvalf (3 m yüksekliğe kadar)
• Islah edilmiş su tanımlama kapağı

KULLANICI MONTAJLI OPSİYONLAR
• Drenaj çekvalfi (3 m yüksekliğe kadar; P/N 437400SP) 
• Arıtılmış su tanımlama kapağı (P/N 458520SP)
• Takılabilir arıtılmış su kapağı (P/N PROS-RC-CAP-SP)
• Su Kesme Kapağı (P/N 213600SP)
• Su Kesme Nozulu (P/N 916400SP)

PRO-SPRAY™ 

Pro-Spray Islah Uygulamaları Kapağı

Pro-Spray modelleri arasında, fabrikada - montajlı, ıslah edilmiş 
su uygulamalarına yönelik mor renkli kapak bulunur.

PRO-SPRAY – TEKNİK ÖZELLİK OLUŞTURUCU: SIRA 1 + 2

1 Model 2 Opsiyonlar

PROS-00 = Çalı adaptörü (boş) = Seçenek yok

PROS-02 = 5 cm pop up

CV = Fabrika montajlı drenaj çekvalfi
(Yalnızca pop-up modeller)

PROS-03 = 7,5 cm pop up

PROS-04 = 10 cm pop up

PROS-06 = 15 cm Pop-up (yan giriş yoktur) R = Fabrika montajlı arıtılmış su ayırt 
etme gövde kapağı (çalı modeli mor 
kalıp )PROS-12 = 30 cm Pop-up (yan giriş yoktur)

[A] [B] [A] [B]

PRO-SPRAY (YAN GİRİŞ) MODELLERİ 

PROS-06-SI = 15 cm Pop-up, yan girişli

PROS-12-SI = 30 cm Pop-up, yan girişli

Örnekler:   
PROS-06-CV = 15 cm pop-up, drenaj çek valfi 
PROS-12-CV-R = 30 cm pop-up, drenaj çek valfi, arıtılmış su gövde kapağı

Sektördeki en güçlü, çok yönlü sprinkler gövdesiyle tanışın. 

Dipnotlar:
Pro-Spray™
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