
Zestaw mikrozraszacz Hadar 7110
NaanDanJain - bez obciążnika, bez

wężyka, bez antykapacza, bagnet F

Mikrozraszacz Hadar 7110 - Zestaw podwieszany służący do zraszania, bez antykapacza, bez wężyka, bez
obciążnika
Mikrozraszacze  Hadar  7110  to  urządzenia  modułowe  składające  się  z  kilku  wymiennych  elementów.  Jest  to
mikrozraszacz wielu zastosowań, sprawdzi się zarówno w ogrodach przydomowych, jak i w szklarniach, tunelach lub
sadach.
Wybierz odpowiednią konfigurację dyszy oraz wkładki, aby zapewnić pożądaną średnicę zraszania i dawkę
opadową.  Pamiętaj, że nie każda wkładka jest kompatybilna z każdą dyszą. Sprawdź kompatybilność korzystając
z tabeli znajdującej się w zakładce Parametry techniczne.
Wkładka  decyduje o sposobie dystrybucji  wody.  Aby wybrać wkładkę odpowiednią dla Ciebie skorzystaj  z  filmu
znajdującego się w zakładce VIDEO.
Dysza zapewnia odpowiednią średnicę zraszania. Polecamy zakup dodatkowych dysz i wkładek, aby zapewnić sobie
możliwość manipulacji sposobem nawadniania. Dodatkowe elementy znajdą Państwo w zakładce Akcesoria.

Poniższy zestaw może być traktowany jako gotowy do wpięcia w rurę - wystarczy zrobić otwór i wpiąć●

mikrozraszacz - zarówno dla pozycji pionowej jak i podwieszanej.
Może on stanowić część samodzielne składanego zestawu. Dokupując wężyk 4/7 o pożądanej długości, bagnet●

F, bagnet M możemy stworzyć zestaw z wężykiem dowolnej długości. W pozycji podwieszanej do zestawu można
dołączyć obciążnik lub/i antykapacz. Wszystkie te elementy znajdziesz w zakładce Akcesoria.

 
Zachęcamy do zapoznania się z materiałem instruktażowym znajdującym się

w zakładce VIDEO.
Zestaw składa się z:

1 szt. głowicy●

1 szt. dyszy●

1 szt. wkładki zraszającej lub zamgławiającej●

1 szt. bagnetu F●

Producent: NaanDanJain
Dane techniczne: Producent   : Naandanjain
Nazwa   : Hadar 7110
Pozycja   : podwieszany / stojąca
Zestawy   : do samodzielnego skompletowania / 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?
 


