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نصف القطر: 4.9 إلى 14.0 م
التدفق: 0.07 إلى 2.22 م3/الساعة؛ 1.2 إلى 36.0 لترات/الدقيقة

المدخل: 3/4 بوصة
 PGP® ULTRA 

I-20 PRBو
جسم يتميز بوظيفة تنظيم الضغط

PGP-ULTRA-PRB – منشئ المواصفات: الترتيب 1 + 2 + 3 + 4

خيارات النوزالت4خيارات المميزات3المميزات القياسية2الموديل1

PGP-04-PRB = قافز بطول 
10 سم

قوس ري قابل للضبط، وأنبوب 
توصيل بالستيكي، وجسم يتميز 

بوظيفة تنظيم الضغط، و8 نوزالت 
بمسار قياسي، و4 نوزالت بمسار ذي 

زاوية منخفضة

أزرق 1.5 - 8.0(فارغ( = بال خيارات
رمادي بمسار ذي زاوية منخفضة

أسود بنصف قطر قصير
F ،H ،T ،35 - Q ،30 ،MPR-25
1.5 إلى 4.0 = يمكن تركيب النوزالت

1.5 - 4.0 فقط في المصنع

CV = محبس مانع للتصريف

CV-R = محبس مانع للتصريف ومقبض 
تعريف بالمياه المعالجة

أمثلة:  
PGP-04-PRB = قافز بطول 10 سم، وقوس ري قابل للضبط، وجسم يتميز بوظيفة تنظيم الضغط

PGP-04-PRB - 2.5 = قافز بطول 10 سم، وقوس ري قابل للضبط، وجسم يتميز بوظيفة تنظيم الضغط، ونوزل 2.5

I-20 (فوالذ مقاوم للصدأ( – PRB – منشئ المواصفات: الترتيب 1 + 2 + 3 + 4

خيارات النوزالت4خيارات المميزات3المميزات القياسية2الموديل1

 = I-20-04-SS-PRB
قافز بطول 10 سم

قوس ري قابل للضبط، وأنبوب 
توصيل بالستيكي، وجسم يتميز 

بوظيفة تنظيم الضغط، و8 نوزالت 
بمسار قياسي، و4 نوزالت بمسار 

ذي زاوية منخفضة

أزرق 1.5 - 8.0(فارغ( = بال خيارات
رمادي بمسار ذي زاوية منخفضة

أسود بنصف قطر قصير
F ،H ،T ،35 - Q ،30 ،MPR-25
1.5 إلى 4.0 = يمكن تركيب النوزالت

1.5 - 4.0 فقط في المصنع

R = محبس مانع للتصريف ومقبض 
تعريف بالمياه المعالجة

 = I-20-06-SS-PRB
قافز بطول 15 سم

أمثلة:  
I-20-04-PRB = قافز بطول 10 سم، وقوس ري قابل للضبط، وجسم يتميز بوظيفة تنظيم الضغط

I-20-06-SS-PRB - R - 3.0 = قافز بطول 15 سم، وقوس ري قابل للضبط، وأنبوب توصيل من الفوالذ المقاوم للصدأ، وجسم يتميز بوظيفة تنظيم الضغط، مع مقبض 
تعريف بالمياه المعالجة، ونوزل 3.0

I-20 (بالستيك( – PRB – منشئ المواصفات: الترتيب 1 + 2 + 3 + 4

خيارات النوزالت4خيارات المميزات3المميزات القياسية2الموديل1

I-20-04-PRB = قافز بطول 
10 سم

قوس ري قابل للضبط، وأنبوب 
توصيل بالستيكي، وصمام مانع 
للتصريف، وجسم يتميز بوظيفة 

تنظيم الضغط، و8 نوزالت بمسار 
قياسي، و4 نوزالت بمسار ذي زاوية 

منخفضة

أزرق 1.5 - 8.0(فارغ( = بال خيارات
رمادي بمسار ذي زاوية منخفضة

أسود بنصف قطر قصير
F ،H ،T ،35 - Q ،30 ،MPR-25
1.5 إلى 4.0 = يمكن تركيب النوزالت

1.5 - 4.0 فقط في المصنع

R = محبس مانع للتصريف ومقبض 
تعريف بالمياه المعالجة I-20-06-PRB = قافز بطول 

15 سم

الميزات
الموديالت: 	 

PGP Ultra: 10 سم- 
I-20: 10 سم، 15 سم- 

ضبط قوس الري: 50° إلى °360	 
غطاء مطاطي مركب في المصنع	 
إمكانية ضبط قوس الري من أعلى الرشاش	 
 	QuickCheck™ آلية قوس الري
مسننات دوارة تعمل بالماء	 
خيارات النوزالت: 30	 

حوامل النوزالت: 1.5 إلى 8.0 أزرق، 2.0 إلى 4.5 بزاوية منخفضة 	 
MPR-35 ،MPR-30 ،MPR-25 ،رمادي، 0.50 إلى 3.0 أسود

فترة الضمان: 5 سنوات	 
جسم يتميز بوظيفة تنظيم الضغط	 
ارتداد قوس الري تلقائًيا 	 
ذراع دوران مقاوم للتخريب 	 
استدارة كاملة وجزئية في موديل واحد 	 
إمكانية استخدام مفك عادي أو صليبي 	 
هوية المياه المستصلحة	 
محبس مانع للتصريف )حتى ارتفاع 3 م(	 

مواصفات التشغيل
نصف القطر: 4.9 إلى 14.0 م	 
التدفق: 0.07 إلى 2.22 م3/الساعة؛ 1.2 إلى 36.0 لترات/الدقيقة	 
ضغط تصريف النوزل 3.1 بار؛ 310 كيلوباسكال	 

نطاق ضغط التشغيل: 1.7 إلى 4.5 بار؛ 170 إلى 450 كيلوباسكال	 
معدالت الترسيب: 10 مم/الساعة تقريًبا	 
مسار النوزل: القياسي = 25°، ذو الزاوية المنخفضة = °13	 

= تتوفر أوصاف الميزات المتقدمة في الصفحة 18   	

PGP-04-PRB
 االرتفاع اإلجمالي: 22 سم

ارتفاع القافز: 10 سم
القُطر الظاهر: 4.5 سم

حجم المدخل: 3/4 بوصة

I-20-04-PRB
االرتفاع اإلجمالي: 22 سم

ارتفاع القافز: 10 سم
القُطر الظاهر: 4.5 سم

حجم المدخل: 3/4 بوصة

I-20-06-PRB
 االرتفاع اإلجمالي: 27 سم

ارتفاع القافز: 30 سم
القُطر الظاهر: 4.5 سم

حجم المدخل: 3/4 بوصة

تنظيم الضغط
 ضغط تشغيل مستمر بقيمة 3.1 بار؛

310 كيلو باسكال

 ST نظام   I-90   I-40   I-25   I-20   PGP® ULTRA   PGP®   SRM   PGJ



Built on Innovation ® أنظمة الري السكنية والتجارية |

الرشاشات الدوارة

hunterindustries.com قم بزيارة 

نوزالت 
PGP ULTRA/I-20/PRB

الزرقاء ذات المسار القياسي/
الرمادية ذات المسار بزاوية 

منخفضة )رقم القطعة 782900(

برغي نوزل يتيح لك ضبط 
النوزل كيفما تريد. 

نوزل مربع من أعلى لتوفير 
سهولة التركيب.

بيانات األداء لنوزالت PGP® ULTRA/I-20/PRB الزرقاء 
ذات المسار القياسي

نصف الضغطالنوزل
القطر 

معدل الترسيب التدفق
مم/الساعة

لتر/الدقيقةم3/الساعةمكيلوباسكالبار

1.51.71708.80.274.578
2.02009.10.294.878

2.52509.40.325.478أزرق
3.03009.80.355.979
3.53509.80.386.489
4.04009.80.416.8910
4.54509.40.437.21011

 2.01.717010.10.325.467
2.020010.10.355.878

2.525010.10.396.589أزرق
3.030010.40.437.289
3.535010.40.477.8910
4.040010.40.508.3911
4.545010.40.538.81011

2.51.717010.10.396.689
2.020010.40.437.189

2.525010.70.488.0810أزرق
3.030010.70.548.9911
3.535010.70.589.71012
4.040010.70.6210.41113
4.545010.70.6611.11213

 3.01.717010.70.508.4910
2.020010.70.549.11011

2.525011.00.6110.21012أزرق
3.030011.60.6811.41012
3.535011.90.7412.31012
4.040011.90.7913.21113
4.545011.90.8414.01214

4.01.717011.30.6811.31112
2.020011.60.7312.21113

2.525011.90.8113.61213أزرق
3.030012.20.9015.01214
3.535012.20.9716.21315
4.040012.51.0417.31315
4.545012.51.1018.31416

 5.01.717011.30.8414.01315
2.020011.60.9115.21416

2.525011.91.0217.11517أزرق
3.030012.81.1419.01416
3.535012.81.2420.61517
4.040012.81.3222.11619
4.545012.81.4123.41720

6.01.717011.61.0116.81517
2.020011.91.0918.21518

2.525012.21.2220.41619أزرق
3.030013.11.3622.71618
3.535013.11.4724.51720
4.040013.41.5726.21820
4.545013.41.6727.91921

 8.01.717011.31.3522.52125
2.020011.91.4624.32124

2.525012.51.6327.22124أزرق
3.030013.41.8130.22023
3.535013.71.9532.62124
4.040014.02.0934.82125
4.545014.02.2236.92326

مالحظة:
تم حساب جميع معدالت الترسيب للتشغيل بزاوية 180°. لحساب معدالت الترسيب للرشاش 

بزاوية 360°، يتم قسم القيمة على 2.

بيانات األداء لنوزالت PGP ULTRA/I-20/PRB الرمادية 
ذات المسار بزاوية منخفضة

نصف الضغطالنوزل
القطر 

معدل الترسيب التدفق
مم/الساعة

لتر/الدقيقةم3/الساعةمكيلوباسكالبار

2.0
LA

1.71707.30.335.61214
2.02007.60.366.01214
2.52507.90.406.71315

3.03008.20.457.41315رمادي
3.53508.50.488.01315
4.04008.80.528.61315
4.54509.10.559.11315

2.5
LA

1.71707.90.447.31416
2.02008.20.477.91416
2.52508.80.538.81416

3.03009.40.599.81315رمادي
3.535010.10.6410.61315
4.040010.40.6811.31315
4.545010.70.7212.01315

3.5
LA

1.71708.50.589.71618
2.02008.80.6210.31618
2.52509.10.6811.41619

3.030010.10.7512.51517رمادي
3.535010.70.8013.31416
4.040011.00.8514.11416
4.545011.30.8914.81416

4.5
LA

1.71708.20.7111.82124
2.02008.80.7612.71923
2.52509.10.8414.12023

3.030010.10.9315.51821رمادي
3.535010.71.0016.61820
4.040011.01.0617.61820
4.545011.31.1218.61820

بيانات األداء لنوزالت PGP® ULTRA/I-20 الخضراء 
عالية التدفق

نصف الضغطالنوزل
القطر

معدل الترسيب التدفق
مم/الساعة

لتر/الدقيقةم3/الساعةمكيلوباسكالبار

101.717010.71.4824.62630
2.020011.91.6026.72326
2.525012.51.8030.02327 أخضر داكن
3.030012.82.0133.52528
3.535013.12.1836.32529
4.040013.72.3439.02529
4.545014.02.4941.52529

131.717011.01.9131.93237
2.020012.22.0834.62832

2.525012.82.3438.92933أخضر داكن
3.030013.12.6143.43035
3.535013.42.8347.13136
4.040013.73.0350.53237
4.545014.03.2353.83338

6.0
LA

1.71709.10.8614.32124
2.02009.40.9415.62124
2.525010.11.0717.82124

3.030010.71.2020.02124أخضر داكن
3.535011.31.3121.92124
4.040011.61.4223.62124
4.545011.91.5225.32125

8.0
LA

1.717010.11.1719.52327
2.020010.71.2821.32226
2.525011.31.4424.02326

3.030011.61.6126.92428أخضر داكن
3.535011.91.7629.32529
4.040012.51.8931.52428
4.545012.52.0133.62630

PGP Ultra
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نوزالت 
PGP ULTRA/I-20/PRB

أخضر داكن عالي التدفق
)رقم القطعة 444800(

أسود بنصف قطر قصير
)رقم القطعة 466100(

بيانات األداء لنوزالت PGP ULTRA/I-20/PRB السوداء
ذات أنصاف األقطار القصيرة

نصف الضغطالنوزل
القطر 

معدل الترسيبالتدفق
مم/الساعة

لتر/الدقيقةم3/الساعةمكيلوباسكالبار

50
SR

1.71704.90.071.267
2.02005.20.081.367
2.52505.20.091.578

3.03005.20.101.789أسود
3.53505.50.121.989
4.04005.50.132.1810
4.54505.50.142.3910

1.0
SR

1.71704.90.162.71416
2.02005.20.172.91315
2.52505.20.193.21417

3.03005.20.213.61618أسود
3.53505.50.233.81518
4.04005.50.254.11619
4.54505.50.264.31720

2.0
SR

1.71704.90.284.72427
2.02005.20.315.22327
2.52505.20.366.02731

3.03005.20.416.93135أسود
3.53505.50.457.63035
4.04005.50.498.23338
4.54505.50.538.93541

75
SR

1.71706.70.122.056
2.02007.00.132.256
2.52507.00.152.467

3.03007.30.162.767أسود
3.53507.60.172.967
4.04007.60.193.167
4.54507.60.203.378

1.5
SR

1.71706.70.233.81012
2.02007.00.254.11012
2.52507.00.284.61113

3.03007.30.315.21213أسود
3.53507.60.345.61213
4.04007.60.366.01214
4.54507.60.396.41315

3.0
SR

1.71706.70.538.92427
2.02007.00.569.32326
2.52507.00.6010.02428

3.03007.30.6410.72428أسود
3.53507.60.6711.22327
4.04007.60.7011.72428
4.54507.60.7312.12529

مالحظة:
تم حساب جميع معدالت الترسيب للتشغيل بزاوية 180°. لحساب معدالت الترسيب للرشاش 

بزاوية 360°، يتم قسم القيمة على 2.

بيانات األداء لنوزالت PGP® ULTRA/I-20 الخضراء 
عالية التدفق

نصف الضغطالنوزل
القطر 

معدل الترسيب التدفق
مم/الساعة

لتر/الدقيقةم3/الساعةمكيلوباسكالبار

101.717010.71.4824.62630
2.020011.91.6026.72326
2.525012.51.8030.02327 أخضر داكن
3.030012.82.0133.52528
3.535013.12.1836.32529
4.040013.72.3439.02529
4.545014.02.4941.52529

131.717011.01.9131.93237
2.020012.22.0834.62832

2.525012.82.3438.92933أخضر داكن
3.030013.12.6143.43035
3.535013.42.8347.13136
4.040013.73.0350.53237
4.545014.03.2353.83338

6.0
LA

1.71709.10.8614.32124
2.02009.40.9415.62124
2.525010.11.0717.82124

3.030010.71.2020.02124أخضر داكن
3.535011.31.3121.92124
4.040011.61.4223.62124
4.545011.91.5225.32125

8.0
LA

1.717010.11.1719.52327
2.020010.71.2821.32226
2.525011.31.4424.02326

3.030011.61.6126.92428أخضر داكن
3.535011.91.7629.32529
4.040012.51.8931.52428
4.545012.52.0133.62630

الموديل I-20 مع نوزل قياسي أزرق

حامل نوزل مناسب
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PGP® ULTRA/I-20/PRB MPR-25 نوزل
بيانات األداء

نصف الضغطالنوزل
القطر 

معدل الترسيب التدفق
مم/الساعة

لتر/الدقيقةم3/الساعةمكيلوباسكالبار

°901.71707.00.173.013.715.8
2.42407.30.203.614.917.3
3.13107.60.233.615.618.1
3.83807.60.254.217.420.1
4.54507.60.274.818.921.9

°1201.71707.00.233.613.916.0
2.42407.30.274.815.417.8
3.13107.60.315.416.218.7
3.83807.60.356.018.020.7
4.54507.60.386.619.622.6

°1801.71707.00.335.413.315.4
2.42407.30.396.614.717.0
3.13107.60.457.215.517.9
3.83807.60.508.417.320.0
4.54507.60.559.018.921.8

°3601.71707.00.6310.812.814.8
2.42407.30.7612.614.216.4
3.13107.60.8714.414.917.3
3.83807.60.9716.216.619.2
4.54507.61.0517.418.120.9

النوزل 
MPR-25

النوزل 
MPR-35

النوزل 
MPR-30

PGP ULTRA/I-20/PRB MPR-35 نوزل
بيانات األداء

نصف الضغطالنوزل
القطر 

معدل الترسيب التدفق
مم/الساعة

لتر/الدقيقةم3/الساعةمكيلوباسكالبار

°901.71709.80.325.413.415.4
2.424010.40.386.614.116.3
3.131010.70.447.215.317.7
3.838010.70.487.817.019.6
4.545010.70.529.018.421.3

°1201.71709.80.406.612.714.6
2.424010.40.498.413.615.8
3.131010.70.569.614.717.0
3.838010.70.6210.216.418.9
4.545010.70.6811.417.920.7

°1801.71709.80.6210.213.115.2
2.424010.40.7612.614.116.3
3.131010.70.8714.415.217.6
3.838010.70.9616.216.919.5
4.545010.71.0517.418.421.3

°3601.71709.81.2220.412.814.8
2.424010.41.5025.214.016.2
3.131010.71.7228.815.117.5
3.838010.71.9131.816.819.4
4.545010.72.0934.818.321.2

PGP ULTRA/I-20/PRB MPR-30 نوزل
بيانات األداء 

نصف الضغطالنوزل
القطر 

معدل الترسيب التدفق
مم/الساعة

لتر/الدقيقةم3/الساعةمكيلوباسكالبار

°901.71708.80.233.612.013.8
2.42409.10.284.813.415.4
3.13109.10.325.415.217.6
3.83809.10.356.017.019.6
4.54509.10.386.618.421.2

°1201.71708.80.304.811.713.5
2.42409.10.376.013.215.2
3.13109.10.427.215.117.4
3.83809.10.477.816.819.4
4.54509.10.518.418.321.1

°1801.71708.80.498.412.514.4
2.42409.10.599.614.116.2
3.13109.10.6711.416.118.6
3.83809.10.7512.617.920.7
4.54509.10.8213.819.622.6

°3601.71708.80.9616.212.314.2
2.42409.11.1519.213.815.9
3.13109.11.3121.615.718.1
3.83809.11.4524.017.420.0
4.54509.11.5726.418.821.7

مالحظة:
تم حساب جميع معدالت الترسيب للتشغيل بزاوية 180°. لحساب معدالت الترسيب للرشاش 

بزاوية 360°، يتم قسم القيمة على 2.

نوزالت 
PGP ULTRA/I-20/PRB

أخضر داكن عالي التدفق
)رقم القطعة 444800(

أسود بنصف قطر قصير
)رقم القطعة 466100(

بيانات األداء لنوزالت PGP ULTRA/I-20/PRB السوداء
ذات أنصاف األقطار القصيرة

نصف الضغطالنوزل
القطر

معدل الترسيبالتدفق
مم/الساعة

لتر/الدقيقةم3/الساعةمكيلوباسكالبار

50
SR

1.71704.90.071.267
2.02005.20.081.367
2.52505.20.091.578

3.03005.20.101.789أسود
3.53505.50.121.989
4.04005.50.132.1810
4.54505.50.142.3910

1.0
SR

1.71704.90.162.71416
2.02005.20.172.91315
2.52505.20.193.21417

3.03005.20.213.61618أسود
3.53505.50.233.81518
4.04005.50.254.11619
4.54505.50.264.31720

2.0
SR

1.71704.90.284.72427
2.02005.20.315.22327
2.52505.20.366.02731

3.03005.20.416.93135أسود
3.53505.50.457.63035
4.04005.50.498.23338
4.54505.50.538.93541

75
SR

1.71706.70.122.056
2.02007.00.132.256
2.52507.00.152.467

3.03007.30.162.767أسود
3.53507.60.172.967
4.04007.60.193.167
4.54507.60.203.378

1.5
SR

1.71706.70.233.81012
2.02007.00.254.11012
2.52507.00.284.61113

3.03007.30.315.21213أسود
3.53507.60.345.61213
4.04007.60.366.01214
4.54507.60.396.41315

3.0
SR

1.71706.70.538.92427
2.02007.00.569.32326
2.52507.00.6010.02428

3.03007.30.6410.72428أسود
3.53507.60.6711.22327
4.04007.60.7011.72428
4.54507.60.7312.12529

مالحظة:
تم حساب جميع معدالت الترسيب للتشغيل بزاوية 180°. لحساب معدالت الترسيب للرشاش 

بزاوية 360°، يتم قسم القيمة على 2.

بيانات األداء لنوزالت PGP® ULTRA/I-20 الخضراء 
عالية التدفق

نصف الضغطالنوزل
القطر

معدل الترسيب التدفق
مم/الساعة

لتر/الدقيقةم3/الساعةمكيلوباسكالبار

101.717010.71.4824.62630
2.020011.91.6026.72326
2.525012.51.8030.02327 أخضر داكن
3.030012.82.0133.52528
3.535013.12.1836.32529
4.040013.72.3439.02529
4.545014.02.4941.52529

131.717011.01.9131.93237
2.020012.22.0834.62832

2.525012.82.3438.92933أخضر داكن
3.030013.12.6143.43035
3.535013.42.8347.13136
4.040013.73.0350.53237
4.545014.03.2353.83338

6.0
LA

1.71709.10.8614.32124
2.02009.40.9415.62124
2.525010.11.0717.82124

3.030010.71.2020.02124أخضر داكن
3.535011.31.3121.92124
4.040011.61.4223.62124
4.545011.91.5225.32125

8.0
LA

1.717010.11.1719.52327
2.020010.71.2821.32226
2.525011.31.4424.02326

3.030011.61.6126.92428أخضر داكن
3.535011.91.7629.32529
4.040012.51.8931.52428
4.545012.52.0133.62630
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