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 45,4 0,01 0,21 N/A 0,22 N/A 
 227 0,06 0,28 N/A 0,28 N/A
 681 0,19 0,42 0,06 0,43 0,03 
 1136 0,32 0,69 0,14 0,71 0,14 
 1817 0,50 N/A 0,26 N/A 0,28 
 2271 0,63 N/A 0,36 N/A 0,37
 3407 0,95 N/A 0,83 N/A 0,87 

 45,42 0,01 0,03
 454 0,13 0,03
 908 0,25 0,05
 1362 0,38 0,06
 1817 0,50 0,08
 2271 0,63 0,10
 2725 0,76 0,13

 681 0,19 0,01
 1136 0,32 0,02
 1590 0,44 0,04
 2044 0,57 0,06
 2498 0,69 0,08
 3179 0,88 0,14
 3861 1,07 0,21
 4542 1,26 0,30

KAPLJIČNO NAMAKANJE

UPORABA
S filtrom za regulacijo pritiska P/R se 
zmanjša število komponent filtrirne in 
regulacijske enote. Zaradi kompaktne 
gradnje jih lahko več namestimo v eno 
ventilsko škatlo. Namestitev je enostavnejša, 
zaradi manj komponent pa je zmanjšana tudi 
možnost nastanka netesnih mest. 

OPIS
• Kompaktna enota, ki združuje filtriranje in 

regulacijo pritiska ter ščiti komponente 
sistema za kapljično namakanje.

• Filter je dobavljiv kot statični RBY filter ali 
kot samočistilni (Back Flush) filter, oba 
modela pa regulirata pritisk na nominalna 
2 bara.

• P/R RBY filter tesni O-obroček, ki ga pri 
čiščenju enostavno odstranimo

• P/R filter Back Flush je samočistilni filter, 
ki se očisti vedno, ko se sistem vključi in 
izključi. 

• V ohišje filtra je vgrajena regulacija pritiska, 
vrednost 2 bara.

• Ohišje in pokrov sta iz umetne mase, 
okrepljene s steklenimi vlakni in narejena 
za delovno območje pritiska do 10,3 
bara. 

• Uporablja se lahko z vsemi ventili za 
učinkovito filtrirno in regulacijsko enoto. 

FILTER	ZA	REGULIRANJE	PRITISKA	P/R

KARAKTERISTIKE
Količina pretoka
¾“ filter: 114 do 1136 l/h; 0.03 do 0,32 l/s.
1“ filter: 681 do 3407 l/h; 0,19 do 0.95 l/s.
Pritisk: 1,4 do 10,3 bara.
Reguliran pritisk: 
2,0 bara (¾“) ali 2,8 bara (1“).
Filter: 75 mikronov

MODELI
PRF-075-RBY: 1“ filter za regulacijo pritiska 
RBY
PRF-075-BFF: ¾“ samočistilni filter Bach 
Flush z regulacijo pritiska
I-PRF-100-RBY: 1“ filter za regulacijo pritiska 
RBY
I-PRF-100-BFF: 1“ samočistilni filter Bach 
Flush z regulacijo pritiska

DODATNA	OPREMA
RBY-200MX: nadomestn i  f i l te r,  75 
mikronov

  količina   količina PRF-075-RBY PRF-100-RBY PRF-075-BFF PRF-100-BFF
  pretoka l/h pretoka l/s bar bar bar bar

padec pritiska

Novi filter skrbi za zanesljivo delovanje 
vašega namakalnega sistema in zmanjša 
stroške delovanja in vzdrževanja. 

OPIS
• V zgornjem delu filtra se nahaja indikator, 

ki se obarva iz zelene v rdečo barvo, ko je 
filter poln. Tako se lahko takoj ugotovi, kdaj 
je potrebno filter očistit. 

• Zgornji del filtra ima navoj, kar omogoči 
lažjo odstranitev in čiščenje filtra iz 
legiranega jekla. 

• Posebna naprava zagotavlja, da pri 
odstranjevanju filtra umazanija ne pade iz 
filtra.

KARAKTERISTIKE
Količina pretoka
¾“ mrežni filter: 45,4 do 2725 l/h.
1“ mrežni filter: 681 do 4542 l/h.
Pritisk: 0 do 10,3 bara.

MODELI
QKCHK-075 (¾” mrežni filter)
QKCHK-100 (1” mrežni filter)
QKCHK-100M (150-mikronski filter)
QKCHK-200M (75-mikronski filter)

MREŽNI	FILTER
UPORABA

Padec pritiska
QKCHK-075

  količina pretoka l/hr količina pretoka l/s 75 Mikron, bar

Padec pritiska
QKCHK-100

  količina pretoka l/hr količina pretoka l/s 75 Mikron, bar


