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ST-1600-HS-B )عالية السرعة(
االرتفاع الكلي: 57 سم
ارتفاع القافز: 13 سم

القطر: 36 سم
*BSP )حجم المدخل: 2 بوصة )50 مم

استخدم محول برقم قطعة 241400 إلى * 
أنبوب بي في سي 2 بوصة )50 مم( إذا لزم 

األمر

ST-1600-HS-BR )عالية السرعة(
 )طراز ُمركب على األنبوب(

االرتفاع الكلي: 22 سم
القطر: 21 سم

*BSP )حجم المدخل: 2 بوصة )50 مم

 استخدم محول برقم قطعة 241400 * 
 إلى أنبوب بي في سي 2 بوصة )50 مم( 

إذا لزم األمر

الميزات األساسية 
خيارات النوزالت: 6	 
النوزل القياسية: رقم 20	 
نطاق النوزالت : رقم 16 إلى رقم 24	 
مسار النوزل: °22.5	 
محرك تروس معزول مزلق بالمياه	 
 	)ST-1600-B / ST-1600-HSB( غطاء شعار مطاطي ُمركب بالمصنع
ضبط قوس ري بصدادات قابلة للتحريك )يسرى ويمنى(	 
إعداد قوس الري: °40 إلى °360 غير منعكس	 
برج نوزل صاعد	 
حاجز محشو بالمطاط صغير على أنبوب التوصيل	 
 سرعة الدوران القابلة للضبط: من 0 إلى 65 ثانية 	 

)الطرازات عالية السرعة، °180 عند 8 بار، 800 كيلوباسكال( 
البنية الداخلية: محامل كروية من النحاس والفوالذ المقاوم للصدأ	 
 	)ST-1600-B / ST-1600-HSB( نظام حاجز مبطن اختياري

مواصفات التشغيل
نصف القطر: 32.5 إلى 50.3 م	 
التدفق: 21.8 إلى 74.2 م3/ساعة؛ 364 إلى 1,237 لتر/دقيقة	 
نطاق ضغط التشغيل: 4.0 إلى 8.0 بار؛ 400 إلى 800 كيلوباسكال	 
معدل الترسيب: 60 مم/ساعة تقريًبا	 
فترة الضمان: 5 سنوات على األجزاء المكونة	 

نصف القطر: 32.5إلى 50.3 م
التدفق: 21.8 إلى 74.2 م3/ساعة؛ 364 إلى 1,237 لتر/دقيقة ST-1600 / STK-6V

تكوينات المجموعة

STK-6V

وصف المجموعة
)يتم طلب المكونات بشكل فردي(

STK-6V-HSB-2P
بميزة القافز عالية السرعة

محبس بالستيكي 2 بوصة )50 مم(

STK-6V-HSB-3M
قافز عالي السرعة

محبس معدني 3 بوصة )80 مم(

ST-1600-HS-BST-1600-HS-Bرشاش ST الدوار: رشاش العشب الصناعي الدوار 

ST-IBS-1600ST-IBS-1600نظام الحاجز المبطن ST: مجموعة الغطاء المطاطي

ST-BKT-1600ST-BKT-1600سنادة ST: ضبط لحمالة الرشاش الدوار ولالرتفاع

ST-243636-BST-243636-Bصندوق ST:   مجموعة غطاء من البوليمر واإلسمنت 4 قطع

 مشعب ST: وصالت 3 بوصة )80 مم(، محبس عزل 
ST-BVF30-KST-BVF30-Kومحبس تصريف

ST-V20-KVPST-V30-KVمحبس ST: مع محدد تشغيل-إيقاف-وضع تلقائي عن بعد

ST-NDL-KST-NDL-Kمحبس سرعة متغير ST: ينظم سرعة الفتح

ST-SPT-KST-SPT-Kدعامة ST: دعامة مشعب قابلة للضبط )مطلوب 2(

ST-H30-KST-H30-Kخرطوم مدخل ST: خرطوم محاذاة مرن من الفوالذ المقاوم للصدأ

NPT x BSP )بوصة )80 مم BSP: 3 855000855000محول مدخل

 NPT x BSP بوصة )25 مم( ذكر BSP: 1 محول مدخل
855100855100)مطلوب 2(

محبس وصلة التوصيل السريعة: مدخل BSP 1 بوصة )25 مم(، 
HQ-5RC-BSPHQ-5RC-BSPمخرج ¼1 بوصة )32 مم( للمفتاح 

ST1700/ أداة
ST1600

P/N 517600SP
لتركيب وفك محرك 

التروس

يوفر حل نظام ST هذا إمكانيات للتنظيف والتبريد والغسيل إلعداد مالعب عشب صناعي مجهزة للعب.



ST نظام
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التكامل السلس

يندمج بصورة مثالية مع األسطح االصطناعية المحيطة  

ST داخل نظام

إتاحة الوصول إلى جميع المكونات لسهولة الصيانة المستمرة

من األعلى

مساحة سطح سلسة وآمنة مع منافذ وصول سريع

لرشاشات ST الدوارة العديد من االستخدامات
في حين تم تصميم رشاشات ST الدوارة خصيًصا لتنظيف مالعب العشب الصناعي وتبريدها، فهي أيًضا رائعة للتطبيقات األخرى مثل  المراعي وساحات الخيول وتهدئة الغبار وحتى مناطق العشب 

الطبيعي غير الرسمية. 

.Victaulic عالمة تجارية مملوكة لشركة Victaulic تعد

 ST محبس بطيء الفتح بمعدل فقدان منخفض للضغط لنظام
)معدني(

ST-V30-KV: محبس تحكم معدني عالي التحمل
المحبس: محبس محزز من نوع Vic بحجم 3 بوصات )80 مم( 

سرعة الفتح: ST-NDL-K بإمكانية تنظيم/إبطاء السرعة
 فقدان الضغط: فائق االنخفاض )0.15 بار؛ 15 كيلوباسكال بمعدل 

 65.0 م3/الساعة؛ 1,082 لتًرا/الدقيقة( 
التحكم اليدوي: مقبض اختيار بعيد للتشغيل واإليقاف والوضع التلقائي 

وملف لولبي )غير موضح بالصورة(

ST محبس بطيء الفتح بمعدل فقدان منخفض للضغط )بالستيكي( لنظام

ST-V20-KVP: محبس تحكم بالستيكي عالي التحمل
المحبس: محبس محزز من نوع Vic بحجم 2 بوصة )50 مم( 

سرعة الفتح: ST-NDL-K بإمكانية تنظيم/إبطاء السرعة 
 فقدان الضغط: فائق االنخفاض )0.15 بار؛ 15 كيلوباسكال بمعدل 

 45.0 م3/الساعة؛ 757 لتًرا/الدقيقة(
التحكم اليدوي: مقبض اختيار بعيد للتشغيل واإليقاف والوضع 

التلقائي وملف لولبي ) غير موضح بالصورة(

ST نظام الحواجز المطاطية المزودة بحشوة داخلية لنظام

ST-IBS-1600
تضم مجموعة الغطاء المطاطي المميزة IBS حواجز مطاطية رأسية 

تعمل على الحفاظ على مادة الحشوة الداخلية مما يؤدي إلى تحقيق انتقال 
آمن إلى موضع ارتفاع الرشاش الدوار. كما يمكن قص IBS لتوفير 

مساحة سطح مكشوفة مستوية. 

ST كتيفة حمالة قابلة للضبط لنظام

ST-BKT-1600
تدعم هذه الكتيفة الرشاش الدوار داخل الصندوق وتتيح إجراء عمليات 

ضبط رأسية في االرتفاع مما يسمح بانتقال ممتاز للسطح.

 ST مشعب ومحبس عزل لنظام

ST-BVF30-K
 تشمل هذه المجموعة المصنوعة من الحديد المطيل المجلفن بحجم

3 بوصات )80 مم( والمصنفة لتحّمل ضغط تشغيل يصل إلى 35 بار؛ 
350 كيلوباسكال وصالت محزوزة من نوع ™Victaulic، ومحبس 

عزل مجنح، ونقطة توصيل للوصلة سريعة التوصيل، ومحبس تصريف 
من النحاس بحجم 1 بوصة )25 مم(.

ST خرطوم مدخل مرن من الفوالذ المقاوم للصدأ لنظام

ST-H30-K
خرطوم مموج فائق المرونة من الفوالذ المقاوم للصدأ بحجم 3 بوصات 

)80 مم( مزود بضفيرة داعمة من الفوالذ المقاوم للصدأ. يتيح إجراء 
عمليات اإلزاحة والضبط البسيطة للخط الرئيسي الفرعي لكي يتناسب 

  .ST مع وصلة المدخل لمشعب نظام

ST H-Block دعامات مشاعب

ST-SPT-K
 تشمل قوائم الدعم القابلة للضبط قاعدة كبيرة الحجم مصنوعة من 

مطاط اإلطارات المعاد تصنيعه وعارضة دعم رأسية قابلة للضبط 
مقاس 50 مم )يلزم وجود كلتيهما أسفل المشعب(.  

 للتدفقات التي تصل إلى 
45.0 م3/ساعة؛ 757 لتًرا/الدقيقة
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ST VAULTS
تشتمل البنية المكونة من ألياف زجاجية مدببة شديدة التحمل والبوليمر واإلسمنت على فتحات مسبقة 

الصب للرشاش الدوار ومحبس وصلة التوصيل السريعة ومجموعة المشعب البعيدة.

توفر الوصالت سريعة التوصيل مصدًرا مناسًبا للمياه لغسل االنسكابات والطالء القابل للذوبان في 
الماء. يلغي التصميم المدمج داخل الصندوق الحاجة إلى علب إضافية للوصالت سريعة التوصيل.

تشتمل مجموعة محبس ST-V30KV على محدد تشغيل-إيقاف-وضع تلقائي عن بعد ومجموعة مشعب 
مخرج. توفر هذه الميزات المريحة وظائف تحكم يدوية بالمحبس ووصالت ملف لولبي قريبة من 

السطح ليسهل الوصول إليها. 

ST-243636B: تتضمن مجموعة أغطية PC من 4 قطع بسمك 76 مم

الغطاء األساسي: 61 سم x 91 سم
االرتفاع الكلي: 91 سم
وزن الجسم:  70 كجم 

الوزن اإلجمالي: 138 كجم 
بطانة القاعدة: 106 سم × 122 سم 

منافذ الوصول السريع: 2

  ②   محدد التشغيل واإليقاف
        والوضع التلقائي 

①  الوصالت السريعة

الرشاش الدوار ST-1600 في واقع العمل الفعلي

*ST-1600 بيانات أداء نوزل

 معدل الترسيب ملم/سالتدفقنصف القطر الضغط النوزل
لتر/الدقيقةم3/سمكيلوباسكالبار             

16              4.040032.521.836441.447.8

5.050035.024.440639.845.9

6.060037.026.844639.145.1أسود

7.070039.028.948238.043.9

8.080041.031.252037.142.9

18 4.040034.024.340542.048.6

5.050037.027.145239.645.8

6.060039.029.849639.145.2أسود

7.070040.532.153539.145.2

8.080043.034.858037.643.5

204.040035.032.754553.461.7

5.050039.036.560948.155.5

6.060043.040.166843.450.1أسود

7.070044.043.372144.751.6

8.080045.046.477345.852.9

224.040036.038.964960.169.4

5.050039.543.672655.864.5

6.060044.047.779549.356.9أسود

7.070047.051.585946.753.9

8.080048.055.292047.955.3

244.040037.045.976567.177.4

5.050040.551.385562.672.2

6.060045.056.293755.564.1أسود

7.070047.560.7101253.862.2

8.080048.765.0108454.963.3

264.040038.453.088371.882.9

5.050041.459.298668.879.5

6.060046.064.6107761.070.4أسود

7.070048.769.7116258.667.7
8.080050.374.2123758.767.8

①

②

 * جميع قياسات نصف القطر تم قياسها على سرعات الدوران القياسية. سيؤدي إبطاء الدوران إلى
  الحد األدنى لسرعة الدوران إلى إضافة 3 أمتار إلى نصف القطر.

بيانات أداء مجموعة النوزالت ذات النصف قطر القصير ST-1600 - رقم القطعة 
959900

 معدل الترسيب ملم/سالتدفقنصف القطر الضغط النوزل
لتر/الدقيقةم3/سمكيلوباسكالبار             

8              3.030020.45.2988.225.429.3

4.040021.35.2988.223.326.8

5.050021.95.7996.524.127.8

6.060022.66.20103.324.428.1

7.070023.26.63110.524.728.5

10 3.030022.67.36122.628.933.4

4.040024.78.59143.128.232.5

5.050025.69.65160.929.534.0

6.060026.210.70178.331.136.0

7.070026.811.59193.132.237.2

123.030025.610.49174.932.037.0

4.040028.012.24204.031.136.0

5.050028.713.74229.033.538.7

6.060029.314.92248.734.940.3

7.070029.916.31271.836.642.2

143.030027.713.79229.835.841.4

4.040031.415.74262.331.936.9

5.050032.017.76296.034.740.0

6.060032.919.42323.735.841.4
7.070033.521.01350.137.443.2




