ClickTif
Picurător tip buton cu presiune
compensată (PC) şi compensare
antiscurgere (CNL)
Conectori simpli
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PC = Corp negru CNL = Corp maro

APLICAŢII






COD DE CULORI

Pentru livezi şi plantaţii viticole, sere, pepiniere şi spaţii
peisagistice
Pentru irigare pulsatorie şi la rădăcină
Previne surplusul de drenaj în locurile joase (model CNL)
Instalarea subterană protejează picurătorul împotriva
daunelor produse de animale
Pentru irigarea plantelor de ghiveci

Înveliş gri

Înveliş negru

Înveliş maro

Înveliş verde

Înveliş albastru

Înveliş roșu

STRUCTURĂ ŞI CARACTERISTICI








Patru elemente de design ale picurătorului minimizează
înfundarea;
- Orificiu de admisie a apei protejat, în formă de
cruce
- Mecanism de spălare a diafragmei de reglare
- Debit turbulent puternic în labirint, cu spălare şi
curăţare continuă
Traiectorii mari pentru apă;
Două modele disponibile: PC şi PNL (compensare
antiscurgere);
Codificare prin culori pentru identificarea evacuării şi a
modelului
Duză standard de 5 mm pentru protecţia împotriva
ciocănitoarelor şi pentru utilizare în ghivece
Plastic de calitate superioară, rezistent la substanţe
chimice, pentru precizie şi durabilitate

DATE TEHNICE






Capacitate de scurgere nominală: 1,3, 2,0, 3,0, 4,0, 8,0,
12,0 l/h
Interval de reglare a presiunii: 0,5-4 bari
CV: sub 4%
Anti-scurgere:
- Presiune de deschidere: 4,0 m
- Presiune de închidere: 2,0 m
Utilizarea mai multor orificii de evacuare afectează
presiunea minimă şi intervalul de reglare. Consultaţi
tabelul de la pagina 29.

Lungime laterală maximă recomandată (m) pe teren plat*
Diametru
lateral

Distanţă picurător (cm)

Distanţă picurător (cm)

Picurător
1,3 gri
Picurător
2,0
maro
Picurător
3.0
albastru
Picurător
4.0
negru
Picurător
8.0
verde
Picurător
12,0
roşu**

* Presiune minimă la capătul lateral: 0,5 bari
** Consultaţi intervalul de presiune recomandată
Nu se recomandă o lungime laterală de peste 500 m.

ClickTif Tije şi accesorii
Tijă
ghidaj

Tije labirint
curbate

Tijă labirint
dreaptă

Tijă
stabilizator

Admisie filtru de apă

Labirint 2,1 l/h

Orificiu verificare
Lamă divizare
2, 4, 8 orificii de evacuare cu
tije de control al debitului

Nr. catalog

Nr. catalog Nr. catalog

Nr. catalog

Nr. catalog

Indicator
Utilizare ca orificiu de evacuare singular pentru ghidaj

Tijă labirint

Tijă stabilizator cu tub de
prelungire din PE sau PVC 3/5
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Poate fi utilizată ca picurător independent sau pentru a
stabiliza debitul la orificii multiple de evacuare
Nr. Catalog Nr. Catalog

Nr. catalog

Debit comparativ cu presiune – Tijă indicator
Presiune (bari)

0.5

1.0

1.5

Debit (l/h)

1.5

2.1

2.5

2.0
3.0

Atunci când se utilizează orificii de evacuare
multiple:
1. Folosiţi tije labirint pentru a îmbunătăţi uniformitatea
2. Presiune de lucru minimă recomandată: 1 bar
3. Debit maxim recomandat per orificiu de evacuare: 2,0 l/h.
4. Debit minim recomandat per orificiu de evacuare:
 Suprafaţă plată şi lungime uniformă a tubului – 0,5 l/h
 În pantă sau pe teren cu diferenţe de nivel – 1,0 l/h
Combinaţii recomandate:
Nr. de
orificii de
evacuare

Debit picurător l/h

• Doar pe suprafaţă plană şi cu o lungime uniformă a tubului
• În orice condiţii, incluzând pante şi diferenţe de nivel
Perforator 2,5 mm
Model special pentru perforarea şi introducerea
simplă a picurătorilor ClickTif

Nr. Catalog

897284

Conectori multipli

Nr. Catalog

Nr. catalog

