
Mikrozraszacz na szpilce Hadar 7110
NaanDanJain

Mikrozraszacz Hadar 7110 - zestaw mikrozraszacz na szpilce
Mikrozraszacz  HADAR  7110  to  urządzenie  wielofunkcyjne  sprawdzające  się  zarówno  w  nawadnianiu  ogrodów
prywatnych jak i w sadach. Doskonale sprawdzi się na rabatach, skalniakach, w szklarniach i tunelach foliowych oraz do
punktowego  podlewania  drzew.  Dzięki  modułowej  budowie  można  dowolnie  dostosowywać  średnicę  zraszanego
obszaru oraz dawkę opadową. 

Aby zmienić średnicę zraszania polecamy wymianę konfiguracji dysza + wkładka według tabeli znajdującej się●

w zakładce Parametry techniczne. Pamiętaj, że niektóre wkładki nie są kompatybilne ze wszystkimi
dyszami. Dysza decyduje o średnicy zraszania. Dodatkowe dysze znajdziesz w zakładce Akcesoria.
Wkładka zapewnia określony sposób dystrybucji wody. Aby wybrać najodpowiedniejszą wkładkę dla Ciebie polecamy●

zapoznać się z filmem znajdującym się w zakładce VIDEO. Polecamy zakup kilku wkładek wymiennych - dodatkowe
wkładki znajdą Państwo w zakładce Akcesoria.

Zestaw  składający  się  z  elementów  wymienionych  poniżej  jest  gotowy do  wpięcia  w rurę.  Posiada  komplet
bagnetów, potrzebnych do połączenia wężyka z mikrozraszaczem i z rurą.
Polecamy wykonanie otworu 3-4 mm za pomocą przebijaka, który znajdziecie Państwo w zakładce Akcesoria. 
Zachęcamy do zapoznania się z materiałem instruktażowym znajdującym się
w zakładce VIDEO.
Zestaw składa się z:

1 szt. głowica●

1 szt. dysza●

1 szt. wkładka zraszająca lub zamgławiająca●

1 szt. szpilka●

1 szt. wężyk giętki 7/4 mm o długości 50 cm●

2 szt. bagnet F●

1 szt. bagnet M●

Producent: NaanDanJain
Dane techniczne: Producent   : Naandanjain
Nazwa   : Hadar 7110
Pozycja   : stojąca
Zestawy   : gotowe do wbicia w rurę
Akcesoria do mikrozraszaczy   : nie



Parametry techniczne

• Montaż:
1. W górnej części głowicy umieść wybraną wkładkę. Należy wcisnąć jej bolec w otwór znajdujący się na głowicy
2. Do dolnej części głowicy wkręcić wybraną dyszę. Dysza posiada wyżłobienia umożliwiające jej ciasne dokręcenie
3. Na wystającą poza głowicę część dyszy nakręć bagnet F
4. Wciśnij wężyk w bagnet
5. Na końcu wężyka umieść bagnet M 
6. Wkręć w bagnet M bagnet F
7. Wykonaj otwór w rurze i wciśnij wężyk wraz z końcówkami
8. Wciśnij szpilkę w otwór na głowicy
• Zalecane ciśnienie robocze: 1,5 - 3,0 atm
• Filtracja wody min.:
dla dysz 1,0 - 1,2: 120 mesh,
dla dysz 1,3 - 2,0: 80 mesh

VIDEO
Jak złożyć mikrozraszacz HADAR?
Którą wkładkę Hadar wybrać?
 


