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DINAMIČNI RAZPRŠILCI

UPORABA
Dinamični razpršilec 115-E je razpršilec z 
velikim dometom, v katerem sta združeni 
izjemna enakomernost namakanja in 
največja zanesljivost. Razpršilec 115-E je 
primeren za športna igrišča, parke, ostale 
velike zelene površine ali umetno travo, kjer 
je potrebna velika razdalja med razpršilci.

OPIS
• 35,1 m dometa pri pritisku 8,3 barov
• Fiksno nastavljen pritisk
• Nastavljiva hitrost vrtenja 
• Zamenljive komponente 
• Standardni pokrov iz gume za veliko 

varnost na športnih igriščih
• Delovni pritisk do 9,0 barov zagotavlja 

dolgo življenjsko dobo tudi pri visokem 
pritisku.

• Sektorski model 360° nudi kot obračalni 
razpršilec sektorsko kot tudi krožno 
namakanje, dobavljiv je tudi model za 
nepovratni cel krog.

• Z nastavljivim statorjem lahko spreminjate 
hitrost vrtenja, npr. za največji domet.

• Vijak za nastavljanje dometa omogoči do 
10 % zmanjšanje dometa brez zamenjave 
šob.

• Oblika "Zaprto ohišje" s funkcijo samo-
čiščenja preprečuje blokado razpršilca.

• Že vstavljene, barvno označene šobe
• Okolju prijazen, z vodo mazan, robusten in 

zamenljiv pogonski mehanizem nudi 
zanesljivo delovanje ter dolgo življenjsko 
dobo.

• Enostavna nastavitev kota pršenja z 
zgornje strani brez uporabe posebnega 
orodja

• 5 let garancije

PODATKI O DELOVANJU
Domet: 25,9 do 35,1 m.
Prednastavljeni pritisk: 6,9 (popolnoma 
odprto) bara.
Poraba vode: 9,22 do 16,56 m3/h (2,6 do 
4,6 l/s).
Nastavljiva hitrost vrtenja: 360°v 1 do 4 min, 
prednastavljeno na 4 min.
Največja intenzivnost curka: 7,3 m

KARAKTERISTIKE
SAM nepovratni ventil zadržuje stolpec vode 
do 4,6 m.
Navoj priključka: 1,5» (15/21) NN (BSP).
Kot pršenja: 25°.
Ohišje: izredno robustno iz ojačenega 
polipropilena, enostavno odstranljiva 
vzmetna podložka in Top Serviceable Rock 
ScreenTM (iz zgornje strani dostopno filtrirno 
rešeto).

DINAMIČNI RAZPRŠILEC 115-E
Največji domet – izjemna učinkovitost

DIMENZIJE
Skupna višina: 34,0 cm.
Zgornji premer izhodnega vložka: 21,0 cm.
Višina dviga: 8,26 cm.

OPCIJE
Pokrov iz umetne trave
Pokrov iz umetne mase za uporabo z lastno 
umetno travo.

MODELI
115EPC100: 115-E sektorsko namakanje, 
6,9 barov, BSP, s šobo št. 63
115EFC100: 115-E celokrožno namakanje, 
6,9 barov, BSP, s šobo št. 63


