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ST-1200BR
االرتفاع الكلي: 30 سم

الطول الكلي: 30 سم
العرض الكلي: 10 سم

BSP )حجم المدخل: ½1 بوصة )40 مم

الميزات األساسية
خيارات النوزالت: 5 )مرفقة(	 
النوزل القياسية: رقم 12	 
نطاق النوزالت : رقم 10 إلى رقم 18	 
مسار النوزل: °22.5	 
محرك تروس معزول مزلق بالمياه 	 
أسطوانة النوزل : قصيرة وطويلة )مرفقة(	 
ضبط قوس ري بصدادات قابلة للتحريك )يسرى ويمنى(	 
إعداد قوس الري: °40 إلى 360°	 
برج نوزل صاعد	 

مواصفات التشغيل
نصف القطر: 20.4 إلى 35.1 م	 
التدفق: 6.13 إلى 29.76 م3/ساعة؛ 102.1 إلى 495.9 لتر/دقيقة 	 
 نطاق الضغط الموصى به: 2.0 إلى 6.0 بار؛ 	 

200 إلى 600 كيلوباسكال

 نصف القطر: 20.4 إلى 35.1 م
التدفق: 6.13 إلى 29.76 م3/ساعة؛ 102.1 إلى 495.9 لتر/

دقيقة  ST-1200BR

مرفقة
أسطوانات قصيرة وطويلة

ST-1200BR بيانات األداء لنوزل

الضغط النوزل
بار      كيلوباسكال

نصف القطر
م

التدفق 
م3/ساعة       لتر/دقيقة

معدل الترسيب بوصة/
 الساعة

             

10              2.020020.46.13102.229.434.0

3.030022.97.45124.228.532.9
4.040025.98.65144.225.829.8أسود

5.050027.49.88164.726.330.3

12 2.020020.77.63127.235.541.0

3.030023.89.36156.033.138.2
4.040026.810.81180.230.134.7أسود

5.050029.912.06201.027.031.2

142.020021.310.38173.045.652.7

3.030026.212.72212.037.042.8
4.040030.514.70244.931.636.5أسود

5.050033.516.47274.429.333.8

162.020021.913.52225.256.164.8

3.030028.316.58276.341.347.7
4.040031.419.15319.138.944.9أسود

5.050035.418.38306.229.433.9

183.030029.021.01350.150.157.9

4.040031.724.31405.048.455.9
5.050033.827.15452.447.454.8أسود

6.060035.129.76495.948.455.9

ُيعد ST-1200BR الموفر للتكاليف هو الصاعد الُمركب المثالي للمراعي والمالعب الرياضية والحلبات ولتهدئة 
الغبار وإلجراءات الغسيل عبر الري.

الوصالت المتحركة عالية التدفق

الوصالت المتحركة عالية التدفق
HSJ-4= الموديل 50 ملم 
 HSJ-5= الموديل 80 ملم

الميزات األساسية
وصالت متحركة عالية التدفق بقدرة تحمل عالية مع سدادات ذات حلقات دائرية	 
HSJ-4 للرشاشات الدوارة عالية التدفق I-90 وST-90 مع مداخل 50 مم )2 بوصة(	 
HSJ-5 للرشاش الدوار عالي التدفق ST-1600HSB مع مدخل 80 مم )3 بوصة(	 
تتوفر بأوضاع ضبط المداخل والمخارج الشائعة	 

الوصلة المتحركة عالية التدفق HSJ - منشئ المواصفات:  الترتيب 1  +  2  +  3 +  4 

طول الذراع5نمط المخرج4نوع المخرج )إلى مدخل الرشاش(3نوع المدخل )من تجهيزات األنبوب(2الموديل1

  = HSJ-4 
وصلة متحركة عالية التحمل 

مقاس 50 ملم

12  = ذراع تمديد 2  = مخرج علوي فردي  D  = 11/2 بوصة )40 مم( BSP ذكر6  = وصلة جانبية أفقية BSP ذكر 2 بوصة )50 مم( 
12 بوصة )30 سم(

 = HSJ-5 
وصلة متحركة شديدة التحمل 80 مم

12  = ذراع تمديد  2  = مخرج علوي فردي  E  = BSP ذكر 2 بوصة )50 مم(6  = وصلة جانبية أفقية BSP ذكر 3 بوصة )80 مم(
12 بوصة )30 سم(

 أمثلة:  
 HSJ-4-6D-212   = وصلة HSJ متحركة شديدة التحمل 50 مم، وصلة جانبية أفقية BSP ذكر 50 مم إلى المواسير، مخرج ذكر BSP مقاس 40 مم إلى الرشاش، علوي فردي، ذراع تمديد 30 سم

HSJ-5-6E-212  = وصلة HSJ متحركة عالية التحمل مقاس 80 مم، وصلة أفقية جانبية BSP ذكر مقاس 80 مم إلى المواسير، مخرج BSP ذكر 50 مم إلى الرشاش، علوي فردي، ذراع تمديد 30 سم

تتميز هذه الوصالت المتحركة المتينة بسهولة وضعها لضمان تركيب الرشاش الدوار باالرتفاع الصحيح.




