Dodáme vodu
v každém skupenství

MEMBER OF THE SIWATEC GROUP

Velkoplošná závlaha - PE potrubí
Velkoplošná závlaha v plastovém provedení je sestavena z dílů, jejichž materiál má
vysokou životnost, stálost a odpovídá světovému trendu používaných materiálů.
Parametry PE potrubí:
• polyethylenové trubky tlakové třídy 6, 8 a 10 bar o průměru
50, 63, 75 a 90 mm a délce 4, 5, 6 nebo 9 m,
• pozinkované spojovací a kompletující díly,
• postřikovače v kruhovém nebo sektorovém provedení.
Tento druh postřiku je určen zejména pro závlahu zeleniny, lesních a ovocných
stromků, okrasných rostlin, zemědělských plodin, k zajištění vzdušné vlhkosti a také
jako protimrazová ochrana.
Charakteristika závlahy stavebnicového provedení:
• pevná stabilní konstrukce,
• rychlá a nenáročná montáž a demontáž,
• vysoká variabilita - dostupnost velkého množství fitinek a tvarovek,
• možnost uzavírání jednotlivých větví,
• nízká hmotnost,
• možnost rychlého odpojení postřikovačů s trubkou
a jejich nasazení na další rozvod.
Postřikovače s kruhovým i sektorovým postřikem jsou vyrobeny
z barevného kovu a vyznačují se:
• jemnou závlahovou dávkou,
• rovnoměrným postřikem,
• vyměnitelnými tryskami dle požadavku uživatele.

Velkoplošná závlaha – Perrot
Ocelové potrubí s rychlospojkovými koncovkami PERROT našlo za dobu své existence, díky své vysoké kvalitě, flexibilitě a univerzálnosti, využití v mnoha odvětvích. Tento typ potrubí se používá u aplikací v zemědělství, zahradnictví, průmyslu,
stavebnictví, při stavbě silnic a tunelů, ke snižování vysoké hladiny podzemní vody,
u čistících stanic, při likvidaci odpadů, v ochraně životního prostředí aj.
Parametry ocelového potrubí:
• materiál - černá, žárově pozinkovaná ocel nebo nerezová ocel,
• tlaková třída 10 bar,
• originální rychlospojkové zavírání PERROT,
• snadné spojování jednou rukou, možnost dodání zesílené páky z litiny,
• dodávané v průměrech 50, 70, 89, 108, 133, 159 a 216 mm,
• spoj je možné vychýlit o 15° od osy na obě strany, aniž by došlo
ke ztrátě těsnosti,
• velké množství fitinek umožňuje sestavit jakýkoli potrubní řad,
včetně sacího koše a ovládacích armatur,
• těsnící kroužky v různých stupních kvality podle přepravovaného média,
• standardní délka trubek 6 m, alternativně 1, 2, 3, 4 a 5 m.
Použití:
• vhodné pro dopravu vody, znečištěné vody a neabrazivních kapalin,
• v provedení z nerezové oceli vhodné pro přepravu nápojů, alkoholu, vína,
kyselin, žíravin, chemikálií, ropných látek, rostlinných olejů,
jiných agresivních látek,
• potrubí je možné použít jako výtlačné i sací.
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