MP ROTATOR™
Yüksek Verimliliğe Sahip Çoklu Akış Nozulu

DÜNYANIN EN VERIMLI NOZULLARI ILE Yüzey akışı önleyin ve sudan
tasarruf edin
Yenilikçi MP Rotator nozul ailesi, optimum su tasarrufu sonuçları elde etmek için çoklu akış, çoklu yörünge
teknolojisini kullanır. Peyzaj alanlarına basitçe su püskürtmek yerine, MP Rotator nozulları, toprağın daha iyi
emebileceği yavaş hızlarda su akışı sağlayarak yüzey akışını önemli ölçüde azaltır. Bu son derece kullanışlı,
sahada kanıtlanmış nozullar, sağlıklı, güzel peyzaj alanlarını ve maksimum su tasarrufunu garanti eder.
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VERİMLİLİĞİ EN ÜSTE SEVİYEYE ÇIKARIN VE SU TASARRUFU SAĞLAYIN
Daha Akıllı Sulama Yöntemi
MP Rotator, herhangi bir açı veya atış mesafesinde gerçek eşleştirilmiş yağmurlama ile geleneksel spreylere kıyasla üstün kapsama alanı
sunar. Daha yavaş uygulama hızı, çalışma sürelerinin geleneksel spreyler ile karşılatırıldığında iki kat daha fazla olmasını gerektirir ve
yüzey akışını önemli ölçüde azaltır - eğimli alanlar ve killi topraklar için mükemmel çözümdür. Yağmurlama oranınızı toprak emme hızı ile
eşleştirmek, yüzey akış tehlikelerini ortadan kaldıracak ve suyu korumanıza yardımcı olacaktır.
Ürün Bazında Yağmurlama Oranları
10 min

Güvenilir Çalışma
Patentli çift pop özelliğine sahip
nozul, sprinkleri dışarıdan gelen
kirlerden korur.

OPTİMAL KÖK BÖLGE
SULAMASI

Doğru Ayarlamalar

10 mm/hr

STANDART MP

Eşleştirilmiş yağmurlama ile ayarlanabilir
açı ve atış mesafesi. Atış mesafesi
%25'e kadar azaltılabilir.

20 mm/hr
MP800

40 mm/hr
SPREYLER

Yağmurlama oranlarını çalışma sürelerinize dahil ettiğinizden emin olun.

Standart MP Rotator nozullerı, killi topraklarda ve dik eğimlerde
bile verimli sulama için 10 mm/sa hızında yavaşça su verir. MP800
nozulları, kumlu topraklar ve ince yapılı topraklar için 20 mm/saat
su verir. Geleneksel spreyler, suyu toprağın emebileceğinden daha
hızlı verir ve su baskınlarına ve yüzey akışına neden olur.

Verimli Uygulama
Çoklu dönen su akışı, kuru noktaları
ortadan kaldırarak eşit kapsama ve
rüzgara karşı koruma sağlar.

MP Rotator Nozulları Düzgün Su Dağılımı Sağlar

Daha Az Bakım
Çıkarılabilir giriş filtresi, sprinkleri
içerideki kirlere karşı korur.
Kolay Kurulum
Tüm sprey gövdeleri ile uyumludur;
Eski sistemleri iyileştirmek için
mükemmeldir. Dişi dişli sprey gövdeleri
için MP-HT'yi kullanın.

8"

Basınç regülasyonu

Eşleşen yağmurlama ile eşit kapsama

En iyi sonuçlar için, basınç ayarlı
Pro-Spray™ PRS40'ı kullanın.

MP Rotator, farklı açı ve atış mesafelerinde düşük yağmurlama
oranı ve yüksek homojenliğini korurken, düzensiz şekilli alanların
bile tasarlanmasını kolaylaştırır.
Spreyler Kuru Kalan Alanlar, Su Baskını ve Yüzey Akışı Yaratır
8"

PARADAN TASARRUF EDIN
şu değere kadar kullanarak
DAHA AZ SU
KULLANARAK

8"

30%

Çok fazla

Yeterli değil

Uniformite olmaması nedeniyle, en kuru peyzaj alanlarını yeşil
tutmak için yeterli miktarda su almasını sağlamanın tek yolu
aşırı sulamadır.

HER AYAR İÇİN İDEAL ÇÖZÜM
Üst DüzeyTasarım Esnekliği
MP Rotator, çok geniş ürün yelpazesi (5 'şerit nozuldan 35' atış mesafesine) sağladığı, malzeme maliyetlerini düşürdüğü ve sistem
verimliliğini artırdığı için yeni sistemler için mükemmel bir seçimdir. Aynı zamanda eski sistemleri yeniden canlandırmak için de
mükemmeldir - Sistemi iyileştirme işlemi hem düşük basınç hem de yetersiz kapsama durumlarında oluşmuş sorunları çözebilir. MP
Rotator'u, herhangi bir geleneksel pop-up veya çalı adaptörüne takarak, herhangi bir açı ve atış mesafesinde eşleştirilmiş yağmurlama
oranına sahip yüksek homojenlikte bir sprinklere dönüştürün.

Standart MP Rotator
Atış mesafesi

2,5 - 4,5 m

4,0 - 6,4 m

6,7 - 9,1 m

9,4 - 10,7 m

Açı

90° - 210°

MP Strip

10 mm/sa

Şekil

MP1000-90

MP2000-90

MP3000-90

MP3500-90

MPLCS515
1,5 x 4,6 m Sol Köşe

210° - 270°

MP1000-210

MP2000-210

MP3000-210

MPRCS515
1,5 x 4,6 m Sağ Köşe

360°

MP1000-360

MP2000-360

MP3000-360

MPSS530
1,5 - 9,1 m Yan Şerit

MP800
Atış mesafesi

1,8 - 3,5 m

2,5 - 4,9 m
Açı

Açı

90° - 210°

MP Köşe

20 mm/sa

MP800SR-90

MP815-90

45° - 105°

MPCORNER
2,5 - 4,5 m

Kısa Atış Mesafesi

MP Erkek Dişli
MP815-210

210° - 270°

360°

MP800SR-360
Kısa Atış Mesafesi

MP815-360

MP1000-210, MP3500-90 ve MP800 modelleri
dışında tüm MP Rotator modellerinde mevcuttur

MP-HT
Erkek Dişli

Not: MP800, 20 mm/sa yağmurlama hızına sahiptir. Bu yağmurlama oranı, 10 mm/sa'lik Standart MP Rotator hızından farklı olduğu için, her bir
bölgede eşleştirilmiş yağmurlama oranını korumak üzere MP800'leri her bölgede ayrı ayrı konumlandırmanızı öneririz. MP Şeritleri, dizayna bağlı
olarak hem Standart MP Rotator hem de MP800 ile kullanılabilir.

ÜSTÜN PERFORMANS IÇIN TASARLANDI
Uzun Ömürlü
Ultra dayanıklı MP Rotator nozulları maksimum saha performansı için üretildikleri için, sulama endüstrisindeki en güvenilir ürünlerden
biridir. Patentli, çift pop özelliği, nozulun kapalı konumundan ancak yükseltici tamamen açıldıktan sonra kalkmasına izin vererek kire ve
pisliğe karşı üstün koruma sağlar. Eksiksiz bir aksesuar paketi, rutin saha hizmetini çocuk oyuncağı haline getirir.

MP Rotator Aksesuarları

Kurulum İpuçları

MP TOOL P/N MPTOOL
Rotator nozullarına yapılan ayarlamalar
bu kullanışlı araçla bir çırpıda yapılır.

Zorluk: Geleneksel sprey sistemim eski basıncınaa sahip
görünmüyor ve kapsama alanı zayıf. Yeni bir vana eklemeden
seçeneklerim nelerdir?

MP STICK P/N MP STICK
MP Stick herhangi bir uzunluktaki 25 mm
PVC üzerine yerleştirilir, böylece MP
Rotator nozullarını ayakta dururken kolayca
ayarlayabilirsiniz. PVC boru dahil değildir.
MP GAUGE MONTAJI P/N MPGAUGE
Sistem sorun giderme ve kontrol amacıyla,
nozuldaki dinamik basıncı bulmak için MP
Göstergesini kullanın.

Çözüm: Sprey nozullarını MP Rotator nozulları ile değiştirmek,
debiyi azaltacak ve basınç kaybını en aza indirirken aynı
zamanda homojenliği ve kapsama alanını iyileştirecektir.

Zorluk: MP800 ile MP Yan Şeritleri aynı hatta kullanabilir miyim?
Çözüm: Evet! MP800'ün yağmurlama oranını eşleştirmek için,
dikdörtgen şeklinde atış yapan MP Şerit nozullarını kullanın.
Standart MP Rotator modellerini eşleştirmek için ise tek sıra
veya üçgen aralık kullanın.
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Müşterilerimizin başarılarına katkıda bulunmak bizim en büyük motivasyonumuzdur. Yeniliklere ve mühendisliğe olan tutkumuz
gerçekleştirdiğimiz faaliyetlere dayanır. Verdiğimiz benzersiz destek sayesinde, önümüzdeki uzun yıllar boyunca Hunter ailesinin bir
ferdi olmaya devam edeceğinizi ümit ediyoruz.
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