
Zraszacz obrotowy Rain Bird 3504

Zraszacz 3504; wynurzenie 10,2 cm
Zraszacz rotacyjny 3504 Rain Bird przeznaczony jest do nawadniania powierzchni trawiastych na terenach zieleni.
Zraszacz obrotowy 3504 zapewnia szybkie i precyzyjne, a zarazem dokładnie zraszanie wybranego obszaru dzięki
gęstej  i  zwartej  strudze.  Wysokiej  jakości  tworzywo,  z  jakiego  jest  wykonany  zraszacz  turbinowy,  zapewnia
wytrzymałość i niezawodność systemu nawadniającego. 
PC- zraszacz sektorowy. Mechanizm sektorowy pozwala na dowolne ustawienie kąta w zakresie 40-360 stopni.
SAM- zawór stopowy, zapobiega wyciekowi wody z głowic zraszających, znajdujących się na niższym poziomie, co
eliminuje  erozję,  spływ  wody  i  efekt  uderzenia  hydraulicznego.  Dzięki  wbudowanemu  zaworowi  stopowemu
eliminowany jest niekontrolowany wyciek wody z urządzenia. Zawór daje możliwość zastosowania zraszacza 3504
na terenie o zróżnicowanej rzeźbie.
UWAGA: Przy projektowaniu systemu nawadniania opartego na zraszaczach obrotowych należy zwrócić szczególną
uwagę  na  dopasowanie  kątów  zraszania  lub  dysz  w  obrębie  jednej  sekcji.  Zraszacze  rotacyjne  niezależnie  od
wybranego kąta obracają się w jednakowym tempie.
Przykład: Zraszacz 3504 z dyszą nr 2 zamontowany jest w narożniku trawnika i podlewa obszar pod kątem poziomym
90°. Obok znajduje się ten sam model zraszacza z identyczną dyszą, ale podlewający pod kątem poziomym 180°.
Zraszacze połączone są wspólnym rurociągiem, obsługiwane są przez wspólny zawór i pracują jednocześnie. Zraszacz
o mniejszym kącie robi dwa obroty, natomiast urządzenie o kącie większym tylko jeden. Aby wyrównać opad wody
należy do zraszacza w narożniku zamontować dyszę nr 1.
Zastosowanie zraszacza obrotowego 3504:

nawadnianie powierzchni trawiastych●

nawadnianie ogrodów przydomowych●

nawadnianie publicznych terenów zieleni●

nawadnianie terenów o zróżnicowanej rzeźbie (3504 PC SAM)●

Producent: Rain Bird
Typ: Zraszacz rotacyjny
Dane techniczne: Producent   : Rain Bird
Zasięg   : średniego zasięgu (promień od 4,5 - 12m)
Model zraszacza   : standardowy / z zaworem stopowym
Dystrybucja wody   : zraszacz rotacyjny (obrotowy)
Zakres podlewania   : 360 stopni / wybrany sektor
Wysokość wynurzenia   : 4" - ok 10 cm



Parametry techniczne

• Wysokość wynurzenia: 10,2 cm
• Wysokość obudowy: 16,8 cm
• Gwint: gwint dolny 1/2"GW
• Ciśnienie robocze: 1,7 do 3,8 bar
• Zakres zasięgów: zależnie od dobranej dyszy i ciśnienia 4,6m do 10,7 m.
• Możliwość regulacji: regulacja kierunku łuku, regulacja promienia (redukcja o 35%), regulacja kąta/powierzchni
zraszania (od 40 do 360 stopni)
• Możliwość demontażu
• Opcjonalny zawór stopowy w modelu SAM.
Kompatybilny z dyszami przeznaczonymi do modelu 3500, komplet dysz dołączany gratis do zestawu.
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