
 Tudjon meg többet. Látogasson el a hunterindustries.com weboldalra vagy vegye fel a   
 kapcsolatot a helyi értékesítési menedzserrel.

OTTHONI ÉS IPARI ÖNTÖZÉS
Built on Innovation®

01 Jó munkabírású: Úgy van kialakítva, 
hogy az elemei tartósak legyenek,  
és évekig hibátlanul működjön

02 Sokoldalú: Számos  
konfigurációban alkalmazható, 
gyakorlatilag bármely  
rendszerrel működik. 

03 Praktikus: Kis átáramló 
vízmennyiséggel is működik 
a Hunter mikroöntöző termékekkel 
együtt használhatók 

PGV SZELEPEK 

A professzionális minőségű szelepek teljesítménye kiváló bármely beállításnál

Ez a sokféle konfigurációban kapható, jó munkaképességű, nagy teherbírású szelep rendkívül 
tartós mind a lakossági , mind az egyszserűbb kereskedelmi terepek zord körülményei 
között. Kisebb tájrendezési alkalmazásokhoz  kétféle 1"-os (25 mm-es) PGV kapható: egyenes 
szelep belső vagy külső menettel. Minden típus átfolyásszabályozással vagy anélkül kapható. 
Nagyobb tájrendezési alkalmazásokhoz a PGV 1 1/ 2" és 2"  (40 és 50 mm-es) egyenes szeelp  is 
kapható (átfolyásszabályozással). Minden modell robusztus, kiváló minőségű szekezetű és 
strapabíró membránú, amely megakadályozza a hirtelen  nyomáslökés okozta meghibásodást.

PGV menetes fedelű szelepek

A szelep tetejének lecsavarásához elég 
egy egyszerű csuklómozdulat, és már az 
iparban a leggyorsabban hozzáfér a szelep 
belsejéhez karbantartáskor.

Accu Sync™ nyomásszabályozók

A megbízható és hatékony Accu Sync  
nyomásszabályozók használhatók  
minden Hunter szeleppel.
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Gene Smith, Elnök, táj öntözés és  
kültéri világítás

A vevőink legyenek egyre sikeresebbek, ez hajt bennünket. Minden munkánkat áthatja a fejlesztés 
és a tervezés iránti elkötelezettségünk. A küldetésünk, hogy a vevőinknek kivételes segítséget 
nyújtsunk és ezzel Önöket a jövőben is megőrizzük a Hunter-t használók családjában.
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© 2021 Hunter Industries™. A Hunter név, a Hunter logó és minden 
egyéb védjegy a Hunter Industries tulajdona, bejegyezve az Egyesült 
Államokban és más országokban.             Kérjük, hasznosítsa újra.

PGV SZELEPEK FUNKCIÓI ÉS TERMÉKJELLEMZŐI

Jellemzői

• Alkalmazás (PGV -100): Lakossági

• Alkalmazás (PGV-101, 151, 201): Lakossági / 
egyszerű kereskedelmi

• Méretek: 1" (25 mm); 1½" (40 mm); 2" (50 mm)

• Belső és külső kézi indító: könnyen és gyorsan lehet 
a szelepnél kézzel indítani az öntöző kört

• A membrán tömítése mindkét felén rögzítve van, a 
kiváló szivárgásmentességhez

• Opcionális: az egyenáramú impulzus 
behúzómágnesselbe lehet építeni  az elemes 
vezérlőkkel működő rendszerekbe   
(cikksz.: 458200)

• A fedél csavarjai kiesés ellen biztosítottak, a  
szelepeket probléma mentesen lehet karbantartani

• A kis átfolyó vízmennyiség lehetővé teszi, hogy  
a Hunter mikroöntözőkhöz használják.

• A 24 VAC behúzómágnes magja kiesés ellen 
biztosított, a szelepeket problémamentesen lehet 
karbantartani (cikksz.: 606800).

• Környezeti hőmérséklet: akár 66°C

• Garanciális idő: a gyártástól számított 2 év

Működési adatai

• Átfolyó vízmennyiség:

 - PGV-100: 0,05 - 9 m3/óra, 0,7 - 150 l/perc

 - PGV-101: 0,05 - 9 m3/óra, 0,7 - 150 l/perc

 - PGV-151: 5 - 27 m3/óra, 75 - 450 l/perc

 - PGV-201: 5 - 34 m3/óra, 75 - 570 l/perc 

• Ajánlott nyomástartomány:  
1,5 - 10 bar; 150 - 1000 kPa

Behúzómágnes műszaki adatai

• 24V váltóáramú szoleniod (behúzómágnes):

 - 350 mA behúzóáram, 190 mA tartó áram, 60 Hz

 - 370 mA behúzóáram, 210 mA tartó áram, 50 Hz

PGV NYOMÁSVESZTESÉGE (BAR)

Átfolyó 
vízmen-
nyiség 
m3/óra

1" (25 mm)
egyenes

1½" (40 mm)
egyenes

6/4" (40 mm)
sarok szelep

2" (50 mm)
egyenes

2" (50 mm)
sarok szelep

0,3 0,1     
1,0 0,1     
2,5 0,1     
3,5 0,2     
4,5 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1
7,0 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1
8,0 1,0 0,2 0,2 0,1 0,1
9,0 1,0 0,2 0,2 0,1 0,1
11,0  0,3 0,2 0,1 0,1
13,5  0,3 0,3 0,1 0,1
18,0  0,4 0,4 0,2 0,1
22,5  0,6 0,5 0,3 0,2
27,0  0,8 0,8 0,4 0,3
30,5    0,6 0,5
34,0    0,7 0,6

PGV MÁGNESSZELEPEK

Modell Leírás

PGV-100G-B 1" (25 mm) műanyag egyenes szelep

PGV-101G-B
1"-os (25 mm) műanyag egyenes szelep 
átfolyásszabályozóval

PGV-100-MM-B 1" (25 mm) műanyag egyenes szelep 
átfolyásszabályzás nélkül, külső menetes x bordás

PGV-101-MM-B 1" (25 mm) műanyag egyenes szelep 
átfolyásszabályzással, külső menetes x bordás

PGV-100-JT-G-B 1" (25 mm) műanyag egyenes szelep, jar-top 
(menetes) fedél, átfolyásszabályzás nélkül

PGV-101-JT-G-B 1" (25 mm) műanyag egyenes szelep, jar-top 
(menetes) fedél, átfolyásszabályzással

PGV-100-JT-MM-B 
1" (25 mm) műanyag egyenes szelep, jar-top 
(menetes) fedél, átfolyásszabályzás nélkül, külső 
menet x külső menet

PGV-101-JT-MM-B 
1" (25 mm) műanyag egyenes szelep, jar-top 
(menetes) fedél, átfolyásszabályzással, külső 
menet x külső menet

PGV-151-B
1½" (40 mm) műanyag egyenes-/sarokszelep 
átfolyással szabályzással

PGV-201-B
2" (50 mm) műanyag egyenes-/sarokszelep 
átfolyás szabályzással


