
hunterindustries.com 212 تفضل بزيارة

ف الدوارة
رشاشات مالعب الجول

الميزات األساسية
استدارة كاملة فعلية/استدارة جزئية قابلة للضبط )60° إلى °360(	 
 	 QuickCheck™ آلية قوس الري
 	QuickSet-360 آلية قوس الري
النوزالت المرمزة باأللوان مزدوجة المسار:	 
12 بمسار قياسي )°22.5( -
9 مسارات منخفضة الزاوية )°15( -
نطاق الفوهات: رقم 10 إلى رقم 53	 
 	PressurePort™ تكنولوجيا النوزالت الحصرية
إمكانية استخدام الفوهات الخلفية المحيطية	 
قافز بسقاطة من الفوالذ المقاوم للصدأ	 
محركات تروس مزلقة بالمياه	 
جزء ساكن عالي السرعة اختياري	 
جميع ميزات TTS-800 VIH المتقدمة في صفحة 204 	 
جميع ميزات TTS-800 DIH المتقدمة في صفحة 206 	 

مواصفات التشغيل
نصف القطر: 11.3 إلى 28.7 م 	 
التدفق: 2.02 إلى 13.54 م3/ساعة؛ 33.7 إلى 225.6 لتر/دقيقة	 
نطاق الضغط: 3.4 إلى 6.9 بار؛ 340 إلى 690 كيلوباسكال	 
جميع رشاشات TTS الدوارة مصنفة لتحّمل قيمة ضغط تبلغ 10 بار؛ 1,000 كيلوباسكال	 

الخيارات
عمليات فحص تلقائية بتغييرات في االرتفاع تصل إلى 8 م مع إمكانية التبديل بسهولة إلى محبس التحكم	    –   C 

الهيدروليكي المفتوح المعتاد من خالل الوصالت العلوية   
محبس ديكودر مضمن في الرأس مع جميع مواصفات E أدناه*	    –   D
محبس ديكودر ثنائي المحطات مضمن في الرأس مع جميع مواصفات E أدناه*	    –   DD
محبس كهربائي مضمن في الرأس مع منظم للضغط يتميز بإمكانية الضبط، ومقبض اختيار للتشغيل 	    –   E

واإليقاف والوضع التلقائي، وملف لولبي بشدة 210 مللي أمبير )بتدفق 370 مللي أمبير( 50 هرتز؛ 190 مللي 
أمبير )بتدفق 350 مللي أمبير( 60 هرتز بكباس محكم الغطاء وتصريف داخلي في االتجاه السفلي

تشتمل جميع رشاشات DIH الدوارة على اثنتين من وصالت 3M DBRY-6 للتوصيل بالمسار مزدوج األسالك. * 
انظر الصفحة 196 للحصول على توصيات مهمة بشأن تأريض رشاشات DIH الدوارة. 

TTS-885 – منشئ المواصفات: اطلب 1  +  2  +  3  +  4  +  5

الخيارات5التنظيم*4النوزل3خيارات المحابس2الموديل1

 GT-885 = استدارة كاملة/جزئية، 
10 إلى 53  = نوزل G-885 ُمركبة*C = فحص تلقائي*                  º360-º60 نطاق قوس ري 

P5 = 50 رطل لكل بوصة مربعة؛ 
 3.4 بار؛ 340 كيلوباسكال

 )النوزالت 15 إلى 18(

*S = SSU

P6 = 65 رطل لكل بوصة مربعة؛ D = محبس ديكودر بالرأس 
 4.5 بار؛ 450 كيلوباسكال

)الفوهات 18 إلى 25(

DD = محبس ديكودر بالرأس ثنائي المحطات
P8 = 80 رطل لكل بوصة مربعة؛ 

 5.5 بار؛ 550 كيلوباسكال
)النوزالت 25 إلى 53(

E  = محبس كهربائي بالرأس

 *SSU = #18*،SSU = P5/#18، P6/#23 أو 23# أو 25# أو 48#* يحول إلى عدد محابس الرأس الهيدروليكية
P8/#25، P8/#48               

*وحدة تخزين قياسية

 مثال: 
GT-885-E-48-P8-S = محبس بالرأس كهربي GT-885 بميزة االستدارة الكاملة/الجزئية، نوزل 48# ُمركبة، 80 رطل لكل بوصة مربعة؛ تنظيم ضغط 5.5 بار؛ 550 كيلوباسكال،طراز وحدة التخزين القياسية

TTS-885

TTS-885
ارتفاع القافز: 9.5 سم
 االرتفاع الكلي: 30 سم

قطر الحافة: 18 سم
Acme )المدخل األنثى: 1½ بوصة )40 مم

تتميز هذه الرشاشات الدوارة بقابلية للخدمة الكاملة من أعلى، ومحركات تروس من سلسلة G-800 القوية، وأكبر مقصورة ذات حافة في الصناعة الستيعاب جميع مكونات الوحدة ثنائية االتجاه.
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نوزالت TTS-885 القياسية                         نوزالت TTS-885 بزاوية منخفضة**

** النوزالت منخفضة الزاوية تقلل نصف القطر بنسبة ٪15.

*TTS-885 بيانات أداء نوزالت

نصف الضغط مجموعة النوزالت
 القطر

م

 معدل الترسيب ملم/سالتدفق

لتر/الدقيقةم3/سكيلوباسكالبار             

3.434411.32.0233.715.918.4أخضر داكنبرتقالي
4.141311.92.2337.115.818.2

104.545012.52.3238.614.817.1
803603315312-------

-------أخضر فاتح
3.434414.32.5943.212.614.6أبيضبرتقالي

4.141314.62.7946.613.115.1

134.545014.92.9348.813.115.2
803603315314-------

-------أزرق فاتح
3.434415.92.9348.811.713.5أبيضبرتقالي

4.141315.93.2954.913.115.1

154.545016.23.3856.413.015.0
8036033153144.848216.23.5258.713.515.6

5.555116.53.7562.513.816.0أبيض
3.434417.43.7762.812.514.4أخضر فاتحبرتقالي

4.141317.74.0467.412.914.9

184.545018.04.2370.413.115.1
8036033153134.848218.34.4173.413.215.2

5.555118.64.6677.613.515.6برتقالي
3.434418.04.0767.812.614.5أخضر فاتحبرتقالي

4.141318.64.4373.812.814.8

204.545018.94.5075.012.614.5
8036033153134.848219.24.6878.012.714.7

5.555119.55.0283.713.215.2برونزي
3.434419.84.5976.511.713.5أخضر فاتحبرتقالي

4.141320.15.0283.712.414.3

234.545020.45.4390.513.015.0
8036033153134.848220.45.5091.613.215.2

5.555121.05.8898.013.315.4أخضر
4.545021.66.43107.113.715.8أخضرأحمر

4.848221.96.66110.913.816.0

255.555122.37.16119.214.516.7
8036023153106.262022.67.59126.414.917.2

6.968922.98.04134.015.417.8أزرق
4.545021.96.95115.814.416.7أخضرأحمر

4.848222.37.18119.614.516.7

335.555122.97.70128.314.717.0
8036023153106.262023.58.13135.514.817.0

6.968924.18.61143.514.817.1رمادي
4.545023.27.93132.114.817.1أخضرأحمر

4.848223.88.22137.014.516.8

385.555124.48.88148.014.917.2
8036023153106.262025.09.36156.015.017.3

6.968925.69.88164.715.117.4أحمر
-------أخضرأحمر

4.848224.79.36156.015.417.7

435.555125.39.88164.715.417.8
8036023153106.262026.210.49174.915.317.6

6.968927.111.06184.315.017.4بني داكن
-------أخضر داكنأحمر غامق

4.848225.310.52175.316.419.0

485.555125.910.99183.216.418.9
8036013153126.262027.111.74195.716.018.4

6.968927.712.38206.316.118.6أخضر داكن
-------أخضر داكنأحمر غامق

4.848226.511.52191.916.418.9

535.555127.112.06201.016.418.9
8036013153126.262028.012.81213.516.318.8

6.968928.713.54225.616.519.0أزرق داكن

  = سدادة النوزل برقم قطعة 315300 ُمركبة في الجانب الخلفي من غالف النوزل. 

* توافق مع معيار ASAE. جميع معدالت الترسيب محسوبة لتشغيل بزاوية 360°. جميع المعدالت الثالثية 
متساوية األضالع. لحساب معدالت الترسيب لتشغيل بزاوية 180°، اضرب في 2.

انخفاض وقت التوقف عن العمل
ليست هناك حاجة إلى خفض الضغط على الخط الرئيسي من أجل صيانة 

الملف اللولبي ومنظم الضغط.  

حل الخدمة الشاملة من أعلى
من مبتكري تقنية TTS، توفر رشاشات TTS-800 الدوارة من Hunter التي ال 

تحتاج إلى حفر إمكانية إجراء جميع عمليات الخدمة بالكامل من أعلى لكل مكون قابل 
للخدمة.  




