
Linia kroplująca z kompensacją
ciśnienia Rivulis Hydro Bloom PCND 16

mm; 45mil; 2.35 l/h; 0.33 (brązowa)

Linia kroplująca z kompensacją ciśnienia Hydro Bloom  PCND 16/45/2.35/0.33 50 lub 100 mb.
Linia nawadniająca Rivulis Hydro bloom PC ND to linia z kompensacją ciśnienia, której kroplowniki wyposażone są
w specjalny system zapobiegający niekontrolowanym wyciekom wody NO DRAIN.
Linia ta idealnie sprawdzi się w sadach, na plantacjach, w szklarniach oraz prywatnych ogrodach. Charakteryzuje się
elastycznością i wytrzymałością. Posiada filtry UV, które chronią linię przed kruszeniem wskutek promieniowania
słonecznego.
Linia Hydro bloom PC ND to wyjątkowa linia na polskim rynku nawodnień, ze względu na wysoką jakość oferowaną
w atrakcyjnej cenie.  Hydro bloom to jedyna linia kroplująca znajdująca się w stałej ofercie wyposażona
w system ND, jednocześnie konkurująca cenowo z innymi liniami z kompensacją ciśnienia, które nie są wyposażony
w w/w system. Ze względu na zbliżone parametry wypływu i rozstawu emiterów na linii może stanowić doskonały
zamiennik dla popularnego modelu XFD marki Rain Bird.

 
PC - linia kroplująca z kompensacją ciśnienia. Kompensacja ciśnienia, czyli wyrównanie ciśnienia, powoduje jednolity
wypływ z każdego emitera na linii na odcinku o maksymalnej długości określonej przez producenta. Linia kroplująca
z kompensacją wyróżnia się wyjątkową budową emitera, który posiada membranę.
ND  -  system No Drain  powoduje  uszczelnienie  się  kroplowników przy  spadku ciśnienia  poniżej  0,1  bar.  System
ten uniemożliwia wyciek wody przy zamknięciu przepływu np. na skutek oddziaływania grawitacji.
Z  tego  względu  linia  polecana  jest  w  przypadku  nawadniania  upraw  znajdujących  się  na  stokach,  na  terenie
o zróżnicowanej rzeźbie lub nawet pod ziemią.
 



Linie kroplujące Hydro bloom PC ND oferujemy w rolkach o długości 100 lub 50 mb.
Dane techniczne: Producent   : Rivulis
Wydatek wody z kroplownika   : 2,35 l/h
Rodzaj linii: podziemna / z kompensacją ciśnienia / z zaworami stopowymi
Rozstaw emiterów   : co 33 cm
Długość krążka   : 100 mb. / 50 mb.
Zastosowanie   : ogrody prywatne / plantacje / sadownictwo / uprawy rzędowe / zieleń publiczna

Parametry techniczne

• Rozmiar: 16 mm
• Rozstaw emiterów: co 33 cm
• Wydatek wodny z emitera: 2,35 l/h
• Zakres ciśnienia roboczego: 0,8 - 3,5 bar
• Zalecane filtrowanie: tak, filtry dyskowe 150-120 mesh
• Filtr UV- tak
• Maksymalne długości ciągów - 120 m


