AKCESORIA DO ZRASZACZY
Akcesoria do zraszaczy zapewniają elastyczność instalacji i konserwacji systemów zraszania.

ZŁĄCZA OBROTOWE SJ
Charakterystyka
• Wyjątkowe złącza obrotowe na obu końcach ułatwia instalację w dowolnej konfiguracji.
• Złącza obrotowe są zbudowane z hermetycznych połączeń, aby zapewnić długotrwałą
niezawodność. Tabele strat ciśnienia dla produktów SJ na stronie 254

ZRASZACZE

Modele
• SJ-506: gwint ½" × dł. 15 cm
• SJ-7506: gwint ½" × ¾" × dł. 15 cm
• SJ-706: gwint ¾" × dł. 15 cm

• SJ-512: gwint ½″ × dł. 30 cm
• SJ-7512: gwint ½″ × ¾″ × dł. 30 cm
• SJ-712: gwint ¾″ × dł. 30 cm

Dane użytkowe
• Ciśnienie znamionowe: do 10 barów; 1000 kPa
• Okres gwarancyjny: 2 lata

Złącze obrotowe SJ
15 cm lub 30 cm

KOLANKA HSBE Z KRÓĆCEM SPIRALNYM
Charakterystyka
• Kompatybilne z FlexSG i innymi markami, co pozwala stworzyć niestandardowe
złącze obrotowe
• Materiał dostosowany do ostrych króćców
Modele
• HSBE-050: gwint zew. ½″ × kolanko z króćcem spiralnym
• HSBE-075: gwint zew. ¾" x kolanko z króćcem spiralnym
• NARZĘDZIE HSBE: narzędzie do montażu kolan

Kolanka z króćcem spiralnym

HSBE-TOOL, HSBE-050, HSBE-075

Dane użytkowe
• Ciśnienie robocze: do 5,5 bara 550 kPa
• Okres gwarancyjny: 2 lata

RURA FLEXSG
Charakterystyka
• Konstrukcja wytrzymała na zgięcia
• Powierzchnia ułatwiająca trzymanie
• Materiał z polietylenu miękkiego o niskiej gęstości
• Spełnia wymogi ASTM D2104, D2239, D2737
Modele
• FLEXSG: rolka 30 metrów
• FLEXSG-18: wstępnie pocięte na 45 cm odcinki

Rura FLEXSG

30 m; wstępnie pocięte na odcinki 45 cm
Średnica wewnętrzna: 12 mm

Dane użytkowe
• Ciśnienie robocze: do 5,5 bara 550 kPa
• Okres gwarancyjny: 2 lata

NAKRĘTKA KORPUSU PRO-SPRAY KOREK TŁOKA
Charakterystyka

Charakterystyka

• Nakrętka korpusu zamyka zraszacz
Pro-Spray na czas konserwacji lub
modyfikacji systemu
• Wpływa korzystnie na wygląd terenu

• Proste wyłączenie zraszacza
• Umożliwia wynurzanie tłoka
zapewniające łatwą widoczność
• Do użytku z modelami Pro-Spray i PS Ultra

Modele

Modele

• 213600SP

Nakrętka korpusu Pro-Spray
Nr części 213600SP

• 916400SP

Korek tłoka

Nr części 916400SP
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