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CR10-5 2.2 4 10

CR10-6 2.2 4 11
5 9

CR10-7 3 5 11
6 9

CR10-8 3 6 11
7 9

CR10-9 3 7 10
8 8

CR10-10 4 7 11
8 10

CR10-12 4 8 12
9 10

CR15-4 4 4 19
5 10

CR15-5 4 5 18
6 14

CR15-6 5.5 6 19
7 15

CR15-7 5.5 7 19
8 16

CR15-8 7.5 8 19
9 17

CR15-9 7.5 9 20
10 17

CR15-10 11.0 10 20

CR20-4 5.5 4 24
5 18

CR20-5 5.5 5 24
6 20

CR20-6 7.5 6 24
7 20

CR20-7 7.5 7 25
8 21

CR20-8 11.0 8 25
9 22

CR20-10 11.0 10 25

CR32-3 5.5 4 33
5 23

CR32-4 7.5 5 35
6 29

CR32-5 11.0 7 33
8 27

CR32-6 11.0 8 34
9 30

CR45-2 7.5 4 43
6 36

CR45-3 11.0 5 53
6 44

KRMILNI SISTEMI

UPORABA
Posamezne črpalne postaje Rain Bird 
so zasnovane za postavitev na športnih 
igriščih in zelenih površinah. Skrbijo, da 
se količine pretoka in pritisk ohranjajo ter 
tako zagotavljajo nemoteno delovanje 
namakalnega sistema. Dobavljive so kot že 
montirane enote. 
Vse Rain Bird črpalne postaje so pri izdelavi 
podvržene strogim kontrolam kakovosti in 
testom. Testi vključujejo tudi testni zagon 
za želeno zmogljivost nameščene črpalne 
postaje. 

OPIS STANDARDNEGA MODELA
• Grundfos CR črpalka
• Vrsta motorja: IP55, 3-fazni 400/690 V, 50 

Hz, 2950 min-1
• Na izhodni strani nameščen glavni zaporni 

ventil
• V ognju pocinkano podnožje
• V ognju pocinkane sesalne in tlačne cevi
• Protipovratni ventil
• Tlačni priključek za izpraznitev sistema
• Manometer
• Na vsaki črpalki je nameščen termostat za 

preprečitev pregretja črpalke. 
• Stikalna omarica z/s: 
- IP55 – vrsta zaščite
- izbirno stikalo Auto/Manuell na krmilnem 

pultu
- kontrolne lučke na prikazovalniku pri 

frekvenčnem krmiljenju
- releji za zunanje zagone v skladu s 

standardi
- Rain Bird dekoder črpalke (opcija)
- termostatske lučke in Reset-stikalo za 

ponovni zagon na krmilnem pultu

POSAMEZNE ČRPALNE POSTAJE

OPCIJE
Tlačna posoda s tlačnim stikalom
Če je potrebna regulacija pritiska, se lahko 
črpalno postajo opremi z 1-litrsko tlačno 
posodo iz nerjavečega železa, max. pritisk 
10 barov. 
Ventil za omejitev pritiska (nadtlačni 
ventil)
Po potrebi odpre ali zapre sistem ter tako ščiti 
sistem pred povišanim pritiskom. 
Samočistilni filter
Samočistilni filter iz litega železa z 1,5-mm 
filtrirnim rešetom za izpiranje (vključen)
Sesalni vod
Sesalni ventil, vključno z nožnim ventilom, 
priključek na črpalko za ročno črpanje, PE-
cev ni vključena v dobavo.

Paleta proizvodov Otterbine Aeratorji 
zajema aeratorje v obliki izrazitih fontan z 
različnimi načini pršenja pa vse do zmogljivih 
podvodnih modelov. Z njimi je možno 
odstraniti vzroke za slabo kakovost vode, 
omogočajo najboljše upravljanje z močvirji 
– močvirski management. 
Pomanjkanje kisika v vodi je eden izmed 
glavnih vzrokov za prekomeren nastanek 
alg, slabe vonjave ali celo umiranje rib v 
močvirjih ali jezerih. Slaba kakovost vode ne 
moti samo estetskega videnja, temveč lahko 
– v primeru, da se močvirje uporablja za 
namakanje – povzroči okvare na namakalni 
opremi. 

AERATORJI 
UPORABA

Aeratorji dovajajo vodi potreben kisik in 
aktivirajo cirkulacijo. S cirkulacijo se termične 
plasti vode, tj. hladna voda na dnu močvirja 
kot tudi topla površinska voda – ki je vzrok 
za povečano rast alg – mešajo. Za aktiviranje 
aerobnih bakterij, ki skrbijo za organski 
razkroj hranilnih snovi, potrebuje močvirje 
kisik. Še posebej zaradi gnojenja pronicata 
v okolici močvirij v vodo fosfor in dušik; 
posledica je nekontrolirana rast alg. 
Z Otterbine Aeratorji se bo kakovost močvirij 
trajno izboljšala. Za dodatne informacije o 
temi se pozanimajte pri Vašem Rain Bird 
dobavitelju. 

MODEL
Rain Bird 
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količina 
(m³/h)


