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LEGFŐBB ELŐNYÖK
• Hat nyomáskompenzált csepegtető test folyamatos és megbízható 

vízhozamot biztosít
• Vízhozam szerint jelölve színekkel, a könnyebb beazonosíthatóság érdekében
• A földhöz hasonló színek jól illeszkednek a környezetbe
• Forgó könyök segítségével a vizet közvetlenül a növényhez lehet vezetni
• MPM (elosztók) az összes kimeneten azonos vízmennyiséget juttatnak ki

MŰSZAKI ADATOK
• ½"-os NPT belső menettel
• Kijuttatható vízmennyiség: 2, 4, 8 l/óra
• PVC dugóval lezárható a nem használt kimenet

MŰKÖDÉSI ADATAI
• Nyomástartomány: 1,4 - 3,5 bar; 140 - 350 kPa
• Ajánlott minimális szűrés: 150 mesh (100 μm)
• Garanciális idő: a gyártástól számított 2 év

FŐBB ELŐNYÖK
• Merev csatlakozást biztosít a csepegtetők és a mikroszórófejek számára
• Kiemeli a fúvókákat a virágágyások öntözésénél

MŰSZAKI ADATOK
• Csatlakozó konfigurációk: ½"-os belsőmenetes, 6 mm-es bordás, vagy sima

MŰKÖDÉSI ADATAI
• Működési nyomástartomány: 1,4 - 4,1 bar; 140 - 410 kPa
• Garanciális idő: a gyártástól számított 1 év

MEREV SZÓRÓFEJ KIEMELŐ

Lezárósapkák
(MPE-CAPS)
Lezárhat nem használt6 mm-es bordás  
csepegtetőket. Használja a Hunter  
 többkimenetű elosztóval.

Több kimenetű elosztó
(MPM-50) 
Nagy vízfogyasztású szürke színnel jelzett elosztó. Használjon 
6 mm-es csövet bordás csepegtetővel a végén (elérhető ½"-
os belső menettel is). Lehetővé teszi, hogy a vizet pontosan 
kijuttassuk akár hat különböző helyre is.

Több kimenetű csepegtető elem

TÖBB KIMENETŰ CSEPEGTETŐ IDOM TÍPUSAI

Modell Vízhozam (l/óra)

  Kék MPE-05 2,0

  Fekete MPE-10 4,0

  Piros MPE-20 8,0

  Szürke MPM-050 nincs

MEREV KIEMELŐ TÍPUSOK

Modell Leírás

RR12 30 cm -es merev kiemelő

RR12-T 30 cm -es merev kiemelő½" menetes ház

RR12-B 30 cm -es merev kiemelő 6 mm -es bordás ház

RR18 45 cm -es merev kiemelő

RR18-T 45 cm -es merev kiemelő½" menetes ház

RR18-B 45 cm -es merev kiemelő 6 mm -es bordás csatlakozó

30 cm -es merev kiemelő  
(elérhető 45 cm-be is)

TÖBB KIMENETŰ CSEPEGTETŐ ELEM
Használja ezeket a csepegtető gombákat, hogy a növényfoltokat egy pontból megöntözhesse.

Ezek a kiemelők megtartják merevségüket akkor is, ha mikroszórófejekkel  
használják őket, ekképpen kitűnő választás, ha távolabbra kell öntözni.

1” cikkszáma: 160705
TÖBB KIMENETŰ csepegtető elem
MEREV szórófej kiemelő
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