RZWS

الحجم 90 ،45 ،25 :سم
التدفق 0.9 :لترات/الدقيقة أو  1.9لترات/الدقيقة

الميزات
 1/2رطقب  PVCتابيكرت يف رشابملا بيكرتلل رتنه نم ةنمضم ةكرحتم ةلصو 	•
ةصوب
•ببلر منظم الضغط من هنتر لتوفير عمليات ري دقيقة
•نظام ري مجمع مسب ًقا إلتاحة إمكانية التركيب السريع
ةقطنم ىلإ هايملا ليوحتب موقت عارتخا ةءارب ىلع ةلصاحلا ™ StrataRootتادصم
روذجلا
ةدحولا ىلإ ةناتملا ةفاضإ عم
بيرختلل مواقم مكحم ءاطغ 	•

الخيارات المر ّكبة في المصنع
•محبس منع تصريف
ةجلاعملا هايملاب فيرعتلل لفقب يناوجرأ ءاطغ 	•

الخيارات التي يركبها المستخدم
•انبوب حماية شبكي :أنبوب شبكي بالستيك لمنع تسرب التربة في االراضي الرملية .للموديالت بحجم  45سم
و  90سم (رقم المنتج) RZWS-SLEEVE
• غطاء بديل للموديالت بحجم  45سم و  90سم فقط( :رقم المنتج)913300SP
• غطاء أرجواني بقفل للتعريف بالمياه المعالجة للموديالت بحجم  45سم و  90سم فقط:
(رقم المنتج)P/N 913301SP
جتنملا مقر( مس  25مجحب تاليدوملل ةجلاعملا هايملاب فيرعتلل يناوجرأ ءاطغ •
)RZWS10-RCC

RZWS-10

قطر 5.1 :سم
طول 25 :سم

RZWS-18

أنظمة الري بالتنقيط

مواصفات التشغيل

قطر األنبوب 7.6 :سم
قطر الغطاء 12 :سم
طول 45 :سم

•معدالت تدفق ببلر 0.9 :لترات/الدقيقة أو  1.9لترات/الدقيقة
•نطاق الضغط الموصى به 1.0 :إلى  4.8بار

RZWS-36

قطر األنبوب 7.6 :سم
قطر الغطاء 12 :سم
طول 90 :سم

 StrataRootTM RZWSالعوارض الداخلية – ماركة مسجلة مسجلة S

موديالت المياه المعالجة متوفرة
إضافة  R-لرقم الموديل

 - RZWSمنشئ المواصفات الترتيب 3 + 2 + 1 :

1

الموديل

2

3

معدل التدفق الفقاعي

الخيارات

 = RZWS-10نظام ري منطقة الجذور بطول  25سم

ةقيقدلا/تارتل 25 = 0.9

(فارغ) = بال خيارات

مس  45لوطب روذجلا ةقطنم ير ماظن = RZWS-18

ةقيقدلا/تارتل 50 = 1.9

 = Vمحبس منع تصريف

 = RZWS-36نظام ري منطقة الجذور بطول  90سم

(فارغ) = بال ببلر أو وصالت متحركة

 = Rغطاء تعريف للمياه المعالجة
 = CV-Rمحبس منع تصريف مع غطاء تعريف بالمياه المعالجة

أمثلة:
 = RZWS-18 - 25 - CVنظام ري لمنطقة الجذور بطول  45سم ومعدل تدفق  0.9لترات/الدقيقة ،مع محبس لمنع التصريف
 = RZWS-10 - 50 - Rنظام ري لمنطقة الجذور بطول  25سم ومعدل تدفق  1.9لترات/الدقيقة ،مع غطاء تعريف للمياه المعالجة
 = RZWS-36 - 25 - CV-Rنظام ري لمنطقة الجذور بطول  90سم ومعدل تدفق  0.9لترات/الدقيقة ،مع محبس لمنع التصريف وغطاء تعريف للمياه المعالجة

خيارات إضافية (يتم تحديدها بشكل منفصل)
 = RZWS-SLEEVEانبوب حماية مع فلتر يتم تركيبها في الموقع مصنوعة من البالستيك

قم بزيارة hunterindustries.com

RZWS-E

الحجم 90 ،45 ،25 :سم
التدفق 0.9 :لترات/الدقيقة أو  1.9لترات/الدقيقة

الميزات
 1/2رطقب  PVCتابيكرت يف رشابملا بيكرتلل رتنه نم ةنمضم ةكرحتم ةلصو 	•
ةصوب
•ببلر منظم الضغط من هنتر لتوفير عمليات ري دقيقة
•نظام ري مجمع مسب ًقا إلتاحة إمكانية التركيب السريع
•-تصميم متين للغطاء الطرفي

مواصفات التشغيل
•معدالت تدفق ببلر 0.9 :لترات/الدقيقة أو  1.9لترات/الدقيقة
•نطاق الضغط الموصى به 1.0 :إلى  4.8بار

RZSW-E-18

قطر 7.6 :سم
طول 45 :سم

RZWS-E-36

أنظمة الري بالتنقيط

قطر 7.6 :سم
طول 90 :سم

 -RZWS-Eمنشئ المواصفات الترتيب 2 + 1 :

1

الموديل

2

معدل التدفق الفقاعي

 0.9 = 25لترات/الدقيقة

 = RZWS-E-18نظام ري لمنطقة الجذور بطول  45سم

ةقيقدلا/تارتل 50 = 1.9

مس  90لوطب روذجلا ةقطنمل ير ماظن = RZWS-E-36

أمثلة:
 = RZWS-E-18 - 50نظام ري لمنطقة الجذور بطول  45سم ،ببلر  1.9لترات/الدقيقة
 = RZWS-E-36 - 25نظام ري لمنطقة الجذور بطول  90سم ،غطاء تعريف للمياه المعالجة ببلربمعدل تدفق  0.9لترات/الدقيقة

RZB
•ملحق لألشجار والشجيرات  RZBيساعد نظام الري في إيصال المياه إلى الجذور.
•أنبوب مخرم وبغطاء ثابت يساعد وصول الري بالرش والتنقيط
•يسمح بوصول األكسجين و األمطار إلى منطقة الجذر
•سهلة التركيب لتوجيه الرش والتنقيط لمنطقة الجذر

قطر 5 :سم
طول 23 :سم

قم بزيارة hunterindustries.com
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