PRO-SPRAY ®
Profesjonalna linia głowic zraszaczy
SYSTEMY NAWADNIANIA PRZEZNACZONE DLA POSESJI PRYWATNYCH
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WYTRZYMAŁY KORPUS
O WYJĄTKOWO TRWAŁEJ
KONSTRUKCJI
W celu zapewniania długotrwałej i niezawodnej pracy w systemach
nawadniających obszary przydomowe, głowice zraszaczy zaprojektowane
zostały z wyjątkową precyzj.
Głowice dostępne są w różnych rozmiarach
- od głowic przeznaczonych do podlewania
krzewów do głowic o wysokości 30 cm.
Ponadto, głowice Pro-Spray charakteryzują
się wytrzymałą, nie mającą sobie równych
na rynku konstrukcją, oraz jedyną w
swoim rodzaju pokrywą korpusu, która
nie przepuszcza wody nawet gdy jest
poluzowana. Ponadto głowice wyposażone
są w niezawodne, łatwe w regulacji,
dwuczęściowe zapadki. Zraszacze
Pro-Sprays są kompatybilne z dyszami
regulowanymi, dyszami o stałym zakresie
pracy oraz MP Rotatorami.

Wszystkie modele zostały wyposażone w
wyciąganą zaślepkę do przepłukiwania,
dzięki czemu ryzyko zabrudzenia i zapchania
ograniczone zostało do minimum. Głowica
zraszacza Pro-Spray jest kompatybilna z
wszystkimi dostępnymi na rynku dyszami
z gwintem wewnętrznym, co powoduje, że
użytkownik nie jest ograniczony wyłącznie
do kilku modeli.

Prezentowane modele zraszaczy: PRS40 do podlewania krzewów, Pro-Spray 5 cm, PRS30 i PRS40 10 cm,
Pro-Spray 15 cm, oraz PRS30 i PRS40 30 cm

Linia zraszaczy Pro-Spray łączy w sobie
wytrzymały korpus oraz trwałą pokrywę
zaprojektowaną tak, aby wytrzymać najtrudniejsze
warunki atmosferyczne.
Zintegrowany pierścień
uszczelniający
Ten aktywowany ciśnieniem, wielofunkcyjny
pierścień został zaprojektowany, aby redukować
wielkość przepływu. Uszczelka działa przy niskich
ciśnieniach i umożliwia stosowanie większej liczby
zraszaczy na obszarze jednej strefy. Konstrukcja
pierścienia zapewnia ochronę głowicy podczas
pracy i nie pozwala, aby zanieczyszczenia dostały
się pod uszczelkę, co mogłoby zmniejszać
wysokość wysuwania się głowicy.

Wytrzymała sprężyna
Wyjątkowo mocna sprężyna zapewnia powrót
głowicy w każdych warunkach atmosferycznych.

Zawór zwrotny Pro-Spray
Opcjonalnie instalowane zawory zwrotne
eliminują wycieki i powstawanie kałuż wokół
dysz położonych w najniższych obszarach strefy,
chroniąc tym samym teren przed zniszczeniami
i erozją, redukując jednocześnie straty wody.
Dokonaj wyboru między instalowanymi
fabrycznie zaworami zwrotnymi a zaworami
zwrotnymi instalowanymi przez użytkownika
wyłącznie w pożądanych miejscach.

Możliwość ustawienia wartości
ciśnienia - 2,1 bara lub 2,8 bara
Sterowane ciśnieniem zraszacze wynurzalne
zostały skalibrowane na potrzeby dowolnej
instalacji. Zraszacz PRS30 z brązową pokrywą
optymalizuje wydajność tradycyjnych zraszaczy
przy wartości ciśnienia 2,1 bara (210 kPa). Model
PRS40 z szarą pokrywą zaprojektowany został
dla wydajnego MP Rotatora i jest jedynym
dostępnym na rynku wynurzalnym zraszaczem z
możliwością regulacji, pracującym przy ciśnieniu
2,8 bara (280 kPa).

Zaślepka korpusu zapewnia
szczelność pod wysokim
ciśnieniem
Linia Pro-Spray to wytrzymały korpus i trwała
zaślepka o konstrukcji umożliwiającej pracę w
najtrudniejszych warunkach, m.in. w warunkach
ruchu pieszego i pracy ciężkich maszyn. Ponadto
zaawansowana konstrukcja zapewnia doskonały
kontakt zaślepki z korpusem, co pozwala głowicy
wytrzymać wysokie wzrosty ciśnienia wlotowego.
Zraszacz innej firmy

Pro-Spray

Profesjonalna linia głowic zraszaczy Pro-Spray®
Pro-Spray

PRS30

Zaprojektowany dla obszarów komercyjnych i posesji
prywatnych zraszacz Pro-Spray jest wyjątkowo
odpornym zraszaczem do wszechstronnych
zastosowań. Wybierany od wielu lat przez instalatorów
zraszacz ten został zaprojektowany z myślą o
profesjonalistach.

Wbudowany regulator ciśnienia gwarantuje ciśnienie
na poziomie 2,10 bara (210 kPa), dzięki czemu możliwe
jest zmniejszenie wartości opadów wody. Pozostałe
cechy obejmują montowany fabrycznie zawór zwrotny
i najbardziej wytrzymałą sprężynę w swojej klasie.

Charakterystyka

Charakterystyka PRS30

• Zastosowanie: Posesje prywatne/obszary komercyjne

• Modele: Krzewy, 10 cm, 15 cm, 30 cm

• Modele: Krzewy, 5 cm, 7,5 cm, 10 cm, 15 cm, 30 cm

• Wlot boczny w modelach 15cm i 30cm

• Kompatybilny z wszystkimi dyszami z gwintem
wewnętrznym

• Innowacyjna kierunkowa konstrukcja korka spłukującego
• Okres gwarancji: 5 lat

• Wlot boczny w modelach 15cm i 30cm
• Innowacyjna kierunkowa konstrukcja korka spłukującego

PRS40

• Okres gwarancji: 5 lat

Skalibrowany na stałą wartość ciśnienia 2,8 bara (280
kPa), zraszacz PRS40 w połączeniu z MP Rotatorem
oferuje optymalne osiągi i znaczne oszczędności wody.

Pro-Spray wykorzystujący wodę
zrekultywowaną

Charakterystyka PRS40

Modele Pro-Spray oferowane są z opcjonalną,
instalowaną fabrycznie pokrywą umożliwiającą
korzystanie z wody zrekultywowanej.

• Modele: Krzewy, 10 cm, 15 cm, 30 cm
• Nakładka w kolorze szarym ułatwia identyfikację w
terenie
• Innowacyjna kierunkowa konstrukcja korka spłukującego
• Zawór stopowy (przy różnicy poziomów do 4,3 m)

Pokrywa odporna na akty
wandalizmu

• Modele 15cm i 30cm standardowo nie są dostępne z
wlotem bocznym

Wybierz pokrywę odporną na akty
wandalizmu (VPC), aby nie dopuścić do
nieobjętych gwarancją zmian wprowadzanych przez
osoby niepowołane.

• Okres gwarancji: 5 lat

Pro-Spray

PRS30

PRS40

Najlepiej współpracuje z

Dyszami Pro-Spray
o stałym zakresie
pracy

Dyszami Pro z
regulowanym
zakresem pracy

MP Rotator

Dyszami Pro-Spray
o stałym zakresie
pracy

Dyszami Pro z
regulowanym
zakresem pracy

MP Rotator
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Ideą, która nami kieruje, jest pomaganie naszym klientom w osiągnięciu sukcesu. Podczas gdy nasza pasja polegająca na tworzeniu i
projektowaniu widoczna jest we wszystkich naszych produktach, nasze zaangażowanie w wyjątkową pomoc oferowaną naszym klientom
będzie tym, co scementuje nasze relacje na długie lata.
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