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Rozprašovací postřikovače

Hlavní výrobky

• 3456758947: 96;549<7: 3=> ?6@ABC58? 5B4DA

zajišťuje optimální pracovní tlak na trysce, 

čímž zamezuje plýtvání vodou z důvodu 

mlžení a špatné distribuce vody vlivem 

vysokého tlaku. Také se sníží únik vody při 

odcizení nebo poškození trysky až o 70%.

• E8F6BG H8;5IJD894KL MOQQT =WMOQQ

vybavené zpětným ventilem SAM 

šetří vodu a brání vodnímu rázu tím, 

že zamezí vytékání zbytkové vody 

v potrubí níže položenými postřikovači 

na sekci.

• XA7DY6 XB8[ >\J6BF ]6Y\78B8@G

vestavěná v postřikovači RD1800 

umožňuje až 90% úsporu vody 

v případě nechtěného odstranění 

trysky, čímž omezí případné náklady 

z důvodu nadbytečného úniku vody.

        Tipy pro úsporu vody              
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Rozprašovací a rotační trysky
Ventily

Rotační postřikovače
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Odnímatelná VAN tryska 

s plynule nastavitelnou  

výsečí a filtr

Tlakem vody aktivované 

multifunkční stírací těsnění

Silná nerezová vratná  

pružina

Dvoudílný zajišťovací  

(ratchet) mechanizmus 

Pouzdro i vrchní 

část postřikovače 

z odolného ABS 

materiálu 

Rozprašovací postřikovače
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Vlastnosti

• Malá vrchní plocha činí postřikovač u většiny aplikací téměř neviditelným 

v terénu.

• Odolné materiály včetně  korozi odolávajícímu nerezu zajišťují dlouhou 

životnost postřikovače, a to i v podmínkách vysokého tlaku a rázů vody.

• Tlakem vody aktivované těsnění zabraňuje přebytečnému úniku vody 

a zajišťuje optimální oplach výsuvníku pro ochranu před zatažením 

nečistot do postřikovače.

• Zajišťovací (rachet) mechanizmus, skládající se ze 2 částí, umožňuje 

snadné nasměrování postřiku a poskytuje zvýšenou odolnost proti 

poškození.

• Záruka 3 roky

Provozní parametry

• Spon: 0,8 až 7,3 m**

• Tlak: 1,0 až 4,8 baru

Specifikace

• Obtok výsuvníku: 0 při tlaku 0,75 baru a vyšším; jinak 0,04 m3/h  

(0,60 l/min)

•  1⁄2" (15/21) NTP vnitřní připojovací závit 

Modely*
Vyberte si model viz níže a zkontrolujte dostupnost dle vašeho regionálního 

ceníku.

• US400: 10 cm výška výsuvu, pouze postřikovač

• US410: 10 cm výška výsuvu, s předinstalovanou tryskou 10-VAN

• US412: 10 cm výška výsuvu, s předinstalovanou tryskou 12-VAN

• US415: 10 cm výška výsuvu, s předinstalovanou tryskou 15-VAN

• US418: 10 cm výška výsuvu, s předinstalovanou tryskou 18-VAN

Modely s tryskou HE (s vysokou účinností)*

• US408HE: 10 cm (4") výška výsuvu, s předinstalovanou tryskou 8-HE-VAN

• US410HE: 10 cm (4") výška výsuvu, s předinstalovanou tryskou 10-HE-VAN

• US412HE: 10 cm (4") výška výsuvu, s předinstalovanou tryskou 12-HE-VAN

• US415HE: 10 cm (4") výška výsuvu, s předinstalovanou tryskou 15-HE-VAN

* S postřikovači UNI-Spray lze použít všechny typy Rain Bird trysek pro rozprašovací postřikovače.
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a plynule nastavitelnou výsečí 
(2,4 m; 3,0 m; 3,7 m nebo 4,6 m)

je k dispozici i předinstalovaná
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Model
UNI-Spray

Výška
postřikovače
10,2 cm (4")

Typ trysky/postřiku
HE-VAN tryska
R-VAN18 tryska

Jak objednat


