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Basınç Regülasyonu ile

BASINCI DENGELENMIŞ HAT

Pro-Spray PRS30  
ve PRS40 basınç regülatörlü sprey 

gövdeleri ile birlikte kullanıldığında, 
her bir başlık hassas bir şekilde 2,1 

bar veya 2,8 bar değerine ayarlanır. 
Bu da, optimum performans için tüm 

bölgedeki su basıncını eşit hale getirir.

Basınç Regülasyonu Olmadan

BASINCI DENGELI OLMAYAN HAT

Basınç regülasyonu 
kullanılmadığında, her bir başlığın 

konumuna bağlı olarak farklı bir 
basıncı olacaktır. Örneğin, lateral 

hattaki son sprinkler’de ilk başlığa 
göre daha düşük genel basınç 

olacaktır.

ZORLU ÇEVRE KOŞUL-
LARINDA  
ÜSTÜN GÜVENİLİRLİK

Pro-Spray: Sektördeki En Güvenilir Sprey Çözümü

Verimli bir sulama sisteminin 
en önemli etmeni, güvenilir ve 
tutarlı sulama ürünleridir. Hunter 
Pro-Spray, yalnızca sektördeki en 
güvenilir sprinkler gövdesi olmakla 
kalmayıp aynı zamanda basınç 
regülasyonu özelliği sayesinde, 
geleneksel spreylerden yüksek 
düzeyde verimlilik sunan

MP Rotator’lara kadar tüm 
nozullarda tutarlılık sağlar. Basınç 
regülasyonu, maksimum düzeyde 
homojen dağılım için her bir 
nozulun basıncını optimum basınca 
ayarlar ve sislemeyi azaltarak nozul 
deseninin istenen hedefe etkili bir 
şekilde erişmesini sağlar.



 

2,1 bar 2,8 bar Arıtılmış

FloGuard™ Teknolojisi

İsteğe bağlı FloGuard teknolojisiyle, eksik 
nozul olması durumunda gerçekleşen su 
israfını durdurun. FloGuard’ı ekleyerek, bir 
nozul eksik olduğunda başlık başına 113 l/
dk’ye kadar tasarruf edebilirsiniz.

Sektörün En İyi Sprey Gövdesi

Su tasarrufu, gelişmiş sistem verimliliği 
ve uzun süreli kullanım ömrü ile 
Hunter Pro-Spray, dünya çapında en iyi 
sulama sistemlerinin tercih ettiği sprey 
gövdesidir.

Basınç regülasyonu

Basınç regülasyonu, tüm nozullarda 
istikrarlı bir şekilde en iyi performansı 
sunarken en az %30’a kadar su tasarrufu 
yapmanıza olanak sağlar. Örneğin, yılda 
35 hafta, haftada üç gün, döngü başına 
10 dakika için 113 l/dk oranında çalışan bir 
bölge de 34.000 litreden daha fazla yıllık 
su tasarrufuna ulaşılabilir.

İkili Kalıplanmış Silecek Contası

Pro-Spray, arıtılmış su modelleri dahil 
olmak üzere tüm modellerde bulunan 
muhteşem eş kalıplı silici conta içerir. 

Bu conta, gevşediğinde bile kapak 
ile gövde arasında sızıntı oluşmasını 

engeller. Suyun kalitesini bilmediğiniz 
durumlarda uzun kullanım ömrü sunan 

bir sistem için Hunter PRo-Spray’i 
belirttiğinizden emin olun.

İsteğe Bağlı Çekvalf

Çekvalf, her sulama döngüsünde  
bölge başına yaklaşık olarak 75 litre 

su tasarrufu sağlarken alanın aşırı 
sulamadan çamur olmasını ve yüzey 

akışlarını engeller.

Nozul Aralığı

Üstün tasarım esnekliği için Hunter, 
standart ve farklı türdeki alanlar için geniş 

bir yelpazede MP Rotator’lar ve sprey 
nozulları sunar. Sektörde rakipsiz  

homojenlik için MP Rotator’ı kullanın.
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FSC MINI

PRO-SPRAY TEKNIK ÖZELLIKLERI

PRO-SPRAY – TEKNİK ÖZELLİK OLUŞTURUCU: SIRA 1 + 2

1 Modeller 2 Opsiyonlar

PROS-00 = Çalı adaptörü (boş) = Seçenek yok

PROS-02 = 5 cm pop up CV = Fabrikada monte edilen drenaj çekvalfi (Yalnızca pop up modellerinde, CV olarak sipariş edilen 15 cm 
ve 30 cm modeller yan giriş olmadan gönderilir)

PROS-03 = 7,5 cm pop up

PROS-04 = 10 cm pop up CV-R = Fabrikada monte edilen arıtılmış su gövde kapağı
(Mor renkte tasarlanmış çalı tipi)

PROS-06 = 15 cm Pop-up (yan giriş yoktur)

PROS-12 = 30 cm Pop-up (yan giriş yoktur)

PROS-06-SI = 15 cm Pop-up, yan girişli

PROS-12-SI = 30 cm Pop-up, yan girişli

Örnekler:  
PROS-04 = 10 cm Pop-up 
PROS-06-CV = 15 cm Pop-up, drenaj çekvalfi 
PROS-12-CV-R = 30 cm Pop-up, drenaj çekvalfi, arıtılmış su gövde kapağı

PRO-SPRAY PRS30 – TEKNİK ÖZELLİK OLUŞTURUCU: SIRA 1 + 2 + 3

1 Modeller 2 Opsiyonlar 3 Ayırt Edici Seçenekler

PROS-00-PRS30 = 2,1 bar regülatörlü çalı adaptörü (boş) = Seçenek yok (boş) = Seçenek yok

PROS-04-PRS30 = 2,1 bar regülatörlü 10 cm pop-up CV = Fabrikada monte edilen drenaj çekvalfi  
(Yalnızca pop-up modelleri, CV olarak sipariş edilen  
15 cm ve 30 cm modeller yan giriş olmadan gönderilir)

R = Fabrikada monte edilen arıtılmış sular için 
gövde kapağı

PROS-06-PRS30 = 2,1 bar regülatörlü 15 cm pop-up F = FloGuard teknolojisi

PROS-12-PRS30 = 2,1 bar regülatörlü 30 cm pop-up F-R = Arıtılmış su gövde kapağı ile birlikte  
FloGuard teknolojisi

PROS-06-SI-PRS30 = 2,1 bar regülatörlü 15 cm  
pop-up, yan girişli

PROS-12-SI-PRS30 = 2,1 bar regülatörlü 30 cm  
pop-up, yan girişli

Örnekler:  
PROS-06-SI-PRS30 = 2,1 bar regülatörlü 15 cm pop-up , yan girişli 
PROS-06-PRS30-CV = 2,1 bar regülatörlü 15 cm pop-up, drenaj çekvalfi 
PROS-12-PRS30-CV-F-R = 2,1 bar regülatörlü 30 cm pop-up, drenaj çekvalfi, FloGuard teknolojisi, arıtılmış su gövde kapağı

PRO-SPRAY PRS40 – TEKNİK ÖZELLİK OLUŞTURUCU: SIRA 1 + 2

1 Modeller 2 Opsiyonlar

PROS-00-PRS40 = 2,8 bar regülatörlü çalı adaptörü (boş) = Seçenek yok

PROS-04-PRS40-CV = 2,8 bar regülatörlü10 cm 
pop-up, drenaj çekvalfli

R = Fabrikada monte edilen arıtılmış sular için gövde kapağı

PROS-06-PRS40-CV =  2,8 bar regülatörlü15 cm  
pop-up, drenaj çekvalfli

F = FloGuard teknolojisi

PROS-12-PRS40-CV = 2,8 bar regülatörlü 30 cm  
pop-up, drenaj çekvalfli

F-R = Arıtılmış su gövde kapağı ile birlikte FloGuard teknolojisi

Örnekler:  
PROS-04-PRS40-CV = 2,8 bar regülatörlü 10 cm pop-up, drenaj çekvalfi 
PROS-06-PRS40-CV-F = 2,8 bar regülatörlü 15 cm pop-up, drenaj çekvalfi, FloGuard teknolojisi 
PROS-12-PRS40-CV-R = 2,8 bar regülatörlü 30 cm pop-up, drenaj çekvalfi, arıtılmış su gövde kapağı


