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MIKRONAWADNIANIE

XERI-POP TM

Mikrozraszacz

• Przewód rozprowadzający ¼” 
zraszacza Xeri-Pop może zostać 
podłączony do przewodu ½ lub ¾” 
wykonanego z polietylenu lub do 
wielowylotowej rury rozgałęźnej 
(EMT-6XERI). Połączenie z przewodami 
polietylenowymi jest możliwe dzięki 
łącznikowi samowkłuwającemu (XQ-
100, XQ1000) ¼”.

•  Elementy zewnętrzne są odporne na 
działanie promieni UV.

•  Dostępne w dwóch wersjach: o 
wysokości 4 i 6”.

ZAKRES ROBOCZY
• Ciśnienie: 1,4 do 3,4 bar
• Filtracja: w zależności od dyszy 

zastosowanej w przypadku zraszacza 
Xeri-Pop.

MODELE
• XP-400X: wynurzenie o wartości 4 cali
• XP-600X: wynurzenie o wartości 6 cali

OPCJE DYSZY
• Dysze Xeri PC  
• Dysza MPR serii 5 (wszystkie 

konfi guracje)
• Dysza MPR serii 8 (8H i 8Q)

Dysza 12˝ Xeri-Pop w 
rabacie kwiatowej 

ZASTOSOWANIE
Mikrozraszacz Xeri-Pop™ ułatwia 
integrację mikrozraszacza z konstrukcją 
systemu mikrozraszania. Mikrozraszacz 
Xeri-Pop jest także idealny w 
przypadku zastosowań wymagających 
elastyczności oraz prostoty instalacji.

• Jedyny zraszacz wynurzalny 
kompatybilny z zastosowaniami 
niskoprzepływowymi i 
niskociśnieniowymi; idealne 
rozwiązanie w przypadku terenów 
narażonych na akty wandalizmu.

• Zraszacze serii Xeri-Pop mogą być 
instalowane niemalże w dowolnym 
miejscu, stanowią idealne rozwiązanie 
dla małych rabat kwiatowych o 
nietypowych kształtach. 

• Zraszacze Xeri-Pop są kompatybilne z 
dyszami 5’ i 8’ MPR i Xeri PC (0,8 m i 1,2 
m). 

WŁAŚCIWOŚCI
• Zraszacz Xeri-Pop może pracować 

w zakresie ciśnienia od 1,4 do 3,4 
bar w przypadku dostarczania wody 
przewodem rozprowadzającym ¼” 
(XQ-100, XQ-1000).

• Elastyczność przewodu ¼” sprawia, 
że zraszacze Xeri-Pop mogą być 
rozmieszczane i przemieszczane w 
zależności od potrzeb wynikających z 
układu roślinności.

• Wytrzymały zatrzaskowy kołnierz 
wykonany z tworzywa sztucznego 
stanowi połączenie pomiędzy 
przewodem ¼” a zewnętrzną stroną 
skrzynki Xeri-Pop.
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Samowkłuwający łącznik ¼” SPB-025

Poziom gruntu

16 mm przewód wykonany z  polietylenu 

Kołnierz zatrzaskowy

Xeri-Pop  XP-400X
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