EMITERY MULTI-PORT
Użyj tych emiterów, aby skutecznie nawadniać grupy roślin z jednego źródła.

KLUCZOWE KORZYŚCI
• Sześcioprzyłączeniowy emiter kompensujący ciśnienie zapewnia
stały przepływ i równomierne rozprowadzenie wody
• Oznaczenia kolorystyczne wartości przepływu umożliwiają łatwą identyfikację
• Odcienie zbliżone do koloru gleby dobrze komponują się z otaczającym
środowiskiem
• Obrotowe kolanka ułatwiają doprowadzenie wody bezpośrednio do rośliny
• MPM (kolektor wieloprzyłączeniowy) zapewnia nieograniczony przepływ
dla każdego wylotu

Emitery wieloprzyłączowe

DANE TECHNICZNE PRODUKTU
• Dostępne w wersji ½" FNPT
• Dostępne przepływy: 2, 4, 8 l/godz.
• Zaślepka z PVC do zabezpieczania nieużywanych przyłączy

DANE UŻYTKOWE

MICRO

• Zakres ciśnienia: od 1,4 do 3,5 bara; od 140 do 350 kPa
• Minimalna filtracja – siatka 150 mesh; 100 mikronów
• Okres gwarancyjny: 2 lata
TABELA MODELI EMITERÓW WIELOPRZYŁĄCZOWYCH
Model

Przepływ (l/h)

Niebieski

MPE-05

2,0

Czarny

MPE-10

4,0

Czerwony

MPE-20

8,0

Szary

MPM-050

Nie dotyczy

Kolektor wieloprzyłączowy

(MPM-050)
Nieograniczony przepływ przez wyloty, oznaczony kolorem
szarym. Stosować z rurami rozprowadzającymi 6 mm i
emiterem karbowanym na końcu (dostępna wersja FPT ½").
Umożliwia kierowanie wody nawet do sześciu różnych miejsc.

Zaślepki emiterów

(MPE-CAPS)
Do zaślepiania niewykorzystywanych
karbowanych wylotów emiterów 6 mm.
Należy stosować z emiterami
wieloprzyłączowymi Hunter.

SZTYWNE WIEŻYCZKI
Adaptery zachowują sztywność nawet w połączeniu z mikrozraszaczami,
dzięki czemu nadają się doskonale do zastosowań o wysokim rozrzucie.

KLUCZOWE KORZYŚCI
• Zapewnia sztywne połączenie dla emiterów i mikrozraszaczy
• Pozwala zwiększyć wysokość rozpylania wody na klombach
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DANE TECHNICZNE PRODUKTU

Wieżyczka sztywna 30 cm

• Konfiguracje wlotów: prosty, karbowany 6 mm, ½" FPT

(dostępny również w wersji 45 cm)

DANE UŻYTKOWE

TABELA MODELI PIONÓW SZTYWNYCH

• Zakres ciśnienia: od 1,4 do 4,1 bara; od 140 do 410 kPa
• Okres gwarancyjny: 1 rok

Model

Opis

RR12

Wieżyczka sztywna 30 cm

RR12-T

Wieżyczka sztywna 30 cm z podstawą gwintowaną ½"

RR12-B

Wieżyczka sztywna 30 cm z podstawą karbowaną 6 mm

RR18

Wieżyczka sztywna 45 cm

RR18-T

Wieżyczka sztywna 45 cm z podstawą gwintowaną ½"

RR18-B

Wieżyczka sztywna 45 cm z podstawą karbowaną 6 mm
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