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على هيكل قوي التحمل وغطاء متين مصمم Pro-Spray
.لتحمل جميع الظروف حتى في أصعب البيئات

®

يشتمل خط منتجات

مطاط مانع للترسيب
تم تصميم هذا املطاط املانع للترسيب متعدد الوظائف الذي ينشط بواسطة الضغط
لتقليل منسوب التدفق .يعمل املطاط الذي ال يتطلب أي نوع من التنظيف يف معدالت
الضغط املنخفضة كام يتيح تركيب عدد أكرب من رؤوس رشاشات الرذاذ بنفس املنطقة.
يعمل تصميم املطاط عىل حامية أنبوب التوصيل أثناء التشغيل ،ومنع ت راكم األوساخ داخل
.السدادة يف حالة ارتدادها ،مام يقلل التصاقات أنبوب التوصيل

نابض متني
بأقوى نابض ارتداد من أجل االرتداد اإليجايب تحت  Pro-Sprayيتميز خط منتجات
.أي ظروف

املانع للترصيف  PRO-SPRAYمحبس
ميكنك االختيار من مجموعة املحابس املانعة للترصيف سهلة االستخدام التي يتم تركيبها يف املصنع
أو يف موقع العمل من أجل تاليف الترسب ومنع تجمع املياه عند الرؤوس السفلية ،مام يعمل عىل
حامية املسطحات الخرضاء من التلف مع تقليل معدالت إهدار املياه

منظم للضغط مبعدل  2.1بار و 2.8بار
تتم معايرة الرشاشات ذات القافز املزودة بوظيفة تنظيم الضغط من هنرت لتلبية احتياجات
ذو الغطاء البني عىل زيادة كفاءة أداء الرشاشات  PRS30أي أعامل تركيب .يعمل
ذو الغطاء  PRS40التقليدية مبعدل ضغط يبلغ  2.1بار؛  210كيلوباسكال .كام أن
 MPالرمادي مبعدل الضغط  2.8بار؛  280كيلوباسكال مصمم للرشاشات الدوارة
التي تتميز بالكفاءة وهو الرشاش الوحيد يف السوق حال ًي ا ذو القافز املزود Rotator
.بوظيفة تنظيم للضغط مبعدل  2.8بار؛  280كيلوباسكال
 FLOGUARDTMتكنولوجيا
بتقليل منسوب تدفق املياه من أنبوب  FloGuardيف حالة فقدان أي نوزل ،تقوم تكنولوجيا
التوصيل لتوليد تيار مؤرش مبعدل  1.9لرتات/الدقيقة (بارتفاع  3م) ،مام يؤدي إىل تاليف إهدار
.املياه ومنع تلف املسطحات الخرضاء مع توفري مؤرش مريئ ألعامل اإلصالح املطلوبة

غطاء هيكل مانع للترسب يف ظروف
الضغط العايل
قد يؤدي السري عىل املسطحات الخ رضاء ،وتجهيزات املسطحات الخ رضاء ،وتغ ريات درجة
الح رارة ،ومعدالت ضغط دورات التشغيل يف الغالب إىل فك أغطية الهياكل .تستخدم معظم
 Pro-Sprayهياكل الرشاشات حلقة دائرية تؤدي إىل كرس السدادة فور فكها .يستطيع
.تحمل أكرث من دورة كاملة بزاوية  360درجة مع البقاء محكم الغلق تحت أي ضغط

Pro-Spray

سفانملا

هياكل قوية وتصميم يدوم

من هنرت ،املصممة للعمل بقوة يف أصعب  ®Pro-Sprayتتميز رؤوس رشاشات الرذاذ
مناطق الري ،بتصميم دقيق لضامن الحصول عىل مستويات موثوقة من األداء تدوم لف رتات
.طويلة يف التطبيقات السكنية والتجارية
املتوفرة بارتفاعات عديدة من ارتفاع  Pro-Spray،تتميز رؤوس
الشجرية وحتى ارتفاع  30سم ،بهيكل متني ال يضاهى ،وتصميم غطاء
هيكل فريد من نوعه مانع للترسب حتى يف حالة فكه ،باإلضافة إىل حلقة
.من قطعتني متتاز باملوثوقية وسهولة الضبط
ةلباقلا  Proتالزون عم ةقفاوتم  Pro-Sprayسوؤر
ةراودلا تاشاشرلاو ،ةتباثلا  Proتالزونو ،طبضلل
®
MP Rotator.

تحتوي جميع املوديالت كذلك عىل غطاء سهل االستخدام مزود بحلقة سحب من
.أجل تقليل األوساخ واالنسدادات إىل أدىن حد
من هنرت متوافق مع جميع  Pro-Sprayكذلك فإن رأس رشاش الرذاذ
النوزالت ذات األسنان الداخلية القياسية يف هذا املجال ليوفر بذلك قد ًرا كب ًريا من
.مرونة االستخدام

PRS40و PRS30بارتفاع  15سم ،و Pro-Sprayبارتفاع  10سم ،و PRS40و PRS30بارتفاع  5سم ،و Pro-Sprayللشج ريات ،و  PRS40الرشاشات املعروضة يف الصورة :رشاشات
بارتفاع  30سم

رؤوس رشاشات الرذاذ املتخصصة

®PRO-SPRAY

وظيفة تنظيم للضغط مضمنة لتقليل تكون شبورة الرذاذ وتوفير المياه

Pro-Spray
يعد  ،Pro-Sprayاملصمم للمتخصصني ،االختيار املفضل للمقاولني .يعد Pro-
 Sprayرشاش رذاذ ميتاز باملتانة واملوثوقية التي تلبي احتياجات مجموعة متنوعة من
التطبيقات ،وهو جاهز لالستخدام يف املرشوعات التجارية أو السكنية.

تازيملا

•التطبيقات :السكنية/التجارية

PRS30
منظم ضغط مبعدل  2.1بار ( 210كيلو باسكال) مضمن يف الرشاش لتوفري معدل الضغط األمثل
من أجل تقليل إهدار املياه .تشمل امليزات األخرى محبس مانع للترصيف مركب يف املصنع
.باإلضافة إىل أقوى نابض ارتداد من نوعه
 PRS30تازيم

•املوديالت :الشجريات5 ،سم 7.5 ،سم 10 ،سم 15 ،سم 30 ،سم

•املوديالت :الشجريات 10 ،سم 15 ،سم 30 ،سم

•تصميم مبتكر لسدادة التدفق التوجيهية

•وظيفة تنظيم للضغط مبعدل  2.1بار ( 210كيلوباسكال)

•متوافق مع جميع النوزالت ذات األسنان الداخلية

•يتوفر موديل مبدخل جانبي ( )SIيف املوديالت بارتفاع  15سم و 30سم

•يتوفر موديل مبدخل جانبي ( )SIيف املوديالت بارتفاع  15سم و 30سم

•لون غطاء التعريف بني لسهولة التمييز يف املوقع

•يتوفر محبس اختياري مانع للترصيف يتم تركيبه يف املصنع أو موقع العمل
•فرتة الضامن 5 :سنوات

PRS40
بفضل املعايرة مبعدل ضغط ثابت يبلغ  2.8بار ( 280كيلوباسكال) ،يوفر PRS40
أفضل مستويات من األداء وكفاءة استهالك املياه عند استخدامه مع الرشاش الدوار املبتكر
.®MP Rotator

أغطية املياه املعالجة من Pro-Spray

تشتمل موديالت  Pro-Sprayعىل أغطية أرجوانية للتعريف باملياه
املعالجة متوفرة كخيار مركب يف املصنع.

 PRS40تازيم

•املوديالت :الشجريات 10 ،سم 15 ،سم 30 ،سم

•وظيفة تنظيم للضغط مبعدل  2.8بار ( 280كيلوباسكال)
•ميتاز غطاء التعريف بلون رمادي لسهولة متييزه يف املوقع
•محبس مانع للترصيف مركب مع إمكانية ضبط االرتفاع حتى  4.3م

 Pro-Spray PRSبتكنولوجيا FloGuard

حدد خيار  FloGuardمبوديالت  PRSللحصول عىل حامية إضافية من إهدار املياه
وتلف املسطحات الخ رضاء يف حالة فقدان أي نوزل.

PRS40

Pro-Spray

PRS30

عم لكش لضفأب لمعت

الرشاش الدوار MP
Rotator

طبضلل لباقلا  Proلزون

 Pro-Sprayتالزون
تباثلا يرلا سوق تاذ

راودلا شاشرلا
® MP Rotator

لباقلا  Proلزون
طبضلل

 Pro-Sprayتالزون
تباثلا يرلا سوق تاذ
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تعترب مساعدة عمالئنا يف تحقيق النجاح مبثابة حافز لنا عىل العمل .بالرغم من أن شغفنا باالبتكار والتصميم الهنديس هو األساس الذي تقوم عليه جميع أعاملنا ،فإن التزامنا بتقديم دعم فريد من نوعه هو الغاية التي نسعى من خاللها إىل بقائك
ضمن مجموعة عمالء  Hunterلسنوات قادمة.
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