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KĽÚČOVÉ VÝHODY
• Šesť portov emitora s kompenzáciou tlaku poskytuje konzistentný a spoľahlivý 

prietok
• Farebné označenie podľa prietoku pre jednoduchšiu identifikáciu
• Farby v tónoch zeme skvele ladia s okolitou krajinou
• Otočné kolená pomáhajú pri privádzaní vody priamo k rastline
• MPM (viacportový rozdeľovač) poskytuje neobmedzený prietok pre každý vývod

ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU
• Dostupné vo verzii ½" FNPT
• Dostupné prietoky: 2, 4, 8 l/h
• PVC viečko na uzavretie portu, ktorý sa nepoužíva

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE
• Rozsah tlaku: 1,4 až 3,5 bar; 140 až 350 kPa
• Minimálna filtrácia: 150 mesh; 100 mikrónov
• Záručná doba: 2 roky

KĽÚČOVÉ VÝHODY
• Poskytujú pevné pripojenie pre emitory a mikro postrekovače
• Zvýšenie výšky postrekovačov pre záhony s kvetmi

ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU
• Konfigurácie prívodu: prázdne, 6 mm nástrčka, ½" FNPT

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE
• Rozsah tlaku: 1,4 až 4,1 bar; 140 až 410 kPa
• Záručná doba: 1 rok

ODOLNÉ VÝSUVNÍKY

Zátky emitorov
(MPE-CAPS)
Na uzavretie nevyužitých vývodov  
6 mm nástrčkových emitorov.  
Určené pre viacportové emitory Hunter.

Viacportový rozdeľovač
(MPM-050) 
Neobmedzený prietok cez vývody, ako je označené šedou 
farbou. Na použitie so 6 mm distribučným potrubím a 
nástrčkovým emitorom na konci (dostupné vo verzii ½" FPT). 
Umožňuje presmerovanie vody až na šesť rôznych miest.

Viacportový emitor

TABUĽKA MODELOV VIACPORTOVÝCH EMITOROV

Model Prietok (l/h)

  Modrá MPE-05 2,0

  Čierna MPE-10 4,0

  Červená MPE-20 8,0

  Šedá MPM-050 –

TABUĽKA MODELOV ODOLNÝCH VÝSUVNÍKOV

Model Popis

RR12 30 cm odolný výsuvník

RR12-T 30 cm odolný výsuvník s ½" závitom v 
dolnej časti

RR12-B 30 cm odolný výsuvník so 6 mm nástrčkou 
v dolnej časti

30 cm odolný výsuvník

VIACPORTOVÉ EMITORY
Tieto emitory použite na účinné zavlažovanie skupín rastlín z jedného zdroja.

Tieto výsuvníky si zachovávajú svoju tuhosť aj pri použití s mikro 
postrekovačmi, čo z nich robí ideálnu voľbu pre aplikácie s vysokým 
dostrekom.

Obsah:
Viacportové emitory
Odolné výsuvníky
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