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أنظمة الري السكنية والتجارية
Built on Innovation®

 شديدة التحمل: ُصنعت لتدوم وللعمل01
 بسالسة لسنوات

 متعددة االستخدامات: متاحة في مجموعة من 02
التكوينات لتناسب أي نظام بشكل افتراضي

 عملية: تتيح إمكانات التدفق المنخفض إمكانية03
 Hunter االستخدام مع منتجات الري بالتنقيط من 

PGV محابس
م المحابس ذات المستوى االحترافي أفضل أداء في أي مكان ُتقدِّ

توفِّر هذه المحابس شديدة التحمل والمتاحة في مجموعة من التكوينات متانة قصوى للتعامل مع الظروف القاسية للمواقع 
السكنية والتجارية الخفيفة. وفي االستخدامات على المسطحات الخضراء األصغر حجًما، تتوفر محابس PGV بتكوينين 
بقطر 25 مم: كروية أو ذكر × ذكر. ويتوفر كل طراز مع تحكم في التدفق أو من دونه. ولالستخدامات في المسطحات 

الخضراء األكبر حجًما، تأتي محابس PGV في طرازات كروية/بزاوية بقطري 40 مم و50 مم )مع تحكم في التدفق(. 
تتميز جميع الطرازات ببنية قوية متميزة وغشاء صلب مصمم لمنع التعطل بفعل ضغط التشغيل.

 PGV Jar-Top محابس

كل ما يتطلبه األمر هو لفة بسيطة من المعصم لفك الجزء 
العلوي من المحبس للتمتع بأسرع خدمة في المجال.

Accu Sync® منظمات ضغط

منظمات ضغط Accu Sync الموثوقة وذات الكفاءة 
.Hunter متوافقة مع جميع محابس



جين سميث، الرئيس، ري المسطحات الخضراء 
واإلضاءة الخارجية

تعتبر مساعدة عمالئنا في تحقيق النجاح بمثابة حافز لنا على العمل. بالرغم من أن شغفنا باالبتكار والتصميم الهندسي هو األساس 
الذي تقوم عليه جميع أعمالنا، فإن التزامنا بتقديم دعم فريد من نوعه هو الغاية التي نسعى من خاللها إلى بقائك ضمن مجموعة عمالء 

Hunter لسنوات قادمة.

INT-361 BR AR K 8/22

 Hunter االسم .Hunter Industries™ حقوق الطبع والنشر لعام 2022 مملوكة لشركة ©
وشعار  Hunter وجميع العالمات التجارية األخرى مملوكة لشركة Hunter Industries وُمسجلة 

في الواليات المتحدة وبلدان أخرى.  الرجاء إعادة التدوير.

موقع الويب hunterindustries.com | دعم العمالء 6037-752-760-1+ | خدمات الدعم الفني 1-760-591-7383+

PGV ميزات ومواصفات محابس

الميزات

االستخدام )PGV-100(: سكني	 

 االستخدام )PGV-101 و151 و201(: 	 
سكني/تجاري خفيف

األحجام: 1 بوصة )25 مم(؛ 1.5 بوصة )40 مم(؛ 2 بوصة )50 مم(	 

 يسمح التفريغ الخارجي والداخلي اليدوي بتفعيل سريع وسهل	 
 "من المحبس"

يضمن التصميم المانع للتسرب بغشاء مزدوج أداًء خالًيا من التسريب	 

اختياري: تتيح الملفات اللولبية القالبة التي تعمل بالتيار المباشر استخدام 	 
Hunter وحدات التحكم التي تعمل بالبطارية من 

)رقم الجزء 458200(

يوفر الغطاء المتحرك المثبت بمسامير صيانة خالية من المتاعب للمحبس	 

 تتيح إمكانات التدفق المنخفض إمكانية استخدام منتجات الري	 
Hunter بالتنقيط من

ملف لولبي مغلف بقوة 24 فولت تيار متردد مع كباس ماسك إلمكانية 	 
صيانة خالية من المتاعب )رقم القطعة 606800(

درجة الحرارة : °66 م	 

فترة الضمان: سنتان	 

مواصفات التشغيل

معدل التدفق:	 

PGV-100: 0.05 إلى 9 م3/ساعة، 0.7 إلى 150 لتر/دقيقة -

PGV-101: 0.05 إلى 9 م3/ساعة، 0.7 إلى 150 لتر/دقيقة -

PGV-151: 5 إلى 27 م3/ساعة، 75 إلى 450 لتر/دقيقة -

PGV-201: 5 إلى 34 م3/ساعة، 75 إلى 570 لتر/دقيقة  -

 نطاق الضغط الموصى به: 	 
1.5 إلى 10 بار؛ 150 إلى 1000 كيلو باسكال

مواصفات الملف اللولبي

ملف لولبي 24 فولت تيار متردد:	 

350 مللي أمبير متدفق، 190 مللي أمبير أدنى تيار، 60 هرتز- 

370 مللي أمبير متدفق، 210 مللي أمبير أدنى تيار، 50 هرتز- 

معدل فقدان ضغط PGV بوحدات البار

 التدفق
م3/ساعة

 1 بوصة 
)25 مم(
عالمي

 1.5 بوصة 
)40 مم( كروي

 1.5 بوصة 
)40 ملم(

زاوية

 2 بوصة 
)50 ملم(
عالمي

2بوصة )50 ملم(
زاوية

0.30.1    
1.00.1    
2.50.1    
3.50.2    
4.50.20.20.20.10.1
7.00.40.20.20.10.1
8.01.00.20.20.10.1
9.01.00.20.20.10.1

11.0 0.30.20.10.1
13.5 0.30.30.10.1
18.0 0.40.40.20.1
22.5 0.60.50.30.2
27.0 0.80.80.40.3
30.5   0.60.5
34.0   0.70.6

PGV محابس

الوصفالموديل

PGV-100G-B)محبس كروي بالستيكي 1 بوصة )25 مم

PGV-101G-Bمحبس كروي بالستيكي 1 بوصة )25 مم( مع تحكم في التدفق

PGV-100-MM-B محبس كروي بالستيكي 1 بوصة )25 مم(، دون تحكم في التدفق، سن ذكر
× بارب

PGV-101-MM-B محبس كروي بالستيكي 1 بوصة )25 مم(، مع تحكم في التدفق، سن ذكر
× بارب

PGV-100-JT-G-B محبس كروي بالستيكي 1 بوصة )25 مم(، غطاء فتحة علوية، دون تحكم
في التدفق

PGV-101-JT-G-B محبس كروي بالستيكي 1 بوصة )25 مم(، غطاء فتحة علوية، مع تحكم
في التدفق

 PGV-100-JT-MM-B محبس كروي بالستيكي 1 بوصة )25 مم(، غطاء فتحة علوية، دون
تحكم في التدفق، سن ذكر × ذكر

 PGV-101-JT-MM-B محبس كروي بالستيكي 1 بوصة )25 مم(، غطاء فتحة علوية، مع
تحكم في التدفق، سن ذكر × ذكر

PGV-151-Bمحبس بالستيكي كروي/بزاوية 1.5 بوصة )40 مم( مع تحكم في التدفق

PGV-201-Bمحبس بالستيكي كروي/بزاوية 2 بوصة )50 مم( مع تحكم في التدفق


