
Zraszacz statyczny Rain Bird 1804 - 10
cm

Zraszacz 1804; wynurzenie 10 cm - najpopularniejszy zraszacz statyczny na rynku !
Zraszacz  statyczny  Rain  Bird  1804  służy  do  nawadniania  dowolnych  powierzchni  trawiastych  tj.  w  systemach
nawadniania ogrodów przydomowych, terenów publicznych. Jest to produkt niezawodny i wytrzymały. Model 1804 to
ulubiona  baza  statyczna  instalatorów.  Urządzenie  jest  odporne  na  trudne  warunki  atmosferyczne,  w  tym
promieniowanie UV. Gwint zraszacza nie wymaga doszczelnienia.
Głowica  deszczująca  wykonana  z  wysokiej  jakości  tworzywa  sztucznego  zapewnia  stabilną  podstawę
dla  wybranego  modelu  dyszy.  Zraszacz  RainBird  1804  jest  kompatybilny  z  wszystkimi  dyszami  statycznymi
i rotacyjnymi z oferty firmy HB-System. Szeroki wybór dysz daje możliwość spersonalizowania systemu nawadniającego
i dostosowania go do własnych potrzeb.  Uwaga: dysze do zraszacza sprzedawane są oddzielnie
RD- wysoka wytrzymałość na zanieczyszczenia
Części  zostały  opracowane  tak,  by  były  odporne  na  korozję  powodowaną  przez  wodę  uzdatnianą  chemicznie,
zawierającą chlor i inne substancje.
SAM- zawór stopowy
Zraszacz wyposażony jest w mechanizm stopowy, dzięki któremu możemy uniknąć niekontrolowanego wycieku wody
przy  różnicy  wysokości  terenu.  Zapobiega  wyciekowi  wody  z  głowic  zraszających,  znajdujących  się  na  niższym
poziomie, co jednocześnie eliminuje erozję powodowaną przez spływ wody oraz efekt uderzenia hydraulicznego.
PRS- kontrola ciśnienia, uśrednienie do 2,1 bar
Wbudowany regulator ciśnienia PRS w zraszaczu statycznym 1804 eliminuje ryzyko mgławienia zraszacza pod wpływem
zbyt wysokiego ciśnienia. Przekroczone ciśnienie robocze dyszy znacząco wpływa na kształt emitowanej kropli, a tym
samym całej strugi wodnej. 
Producent: Rain Bird
Zastosowanie zraszacza 1804:

nawadnianie dowolnej powierzchni trawiastej tj. nawadnianie ogródków przydomowych, terenów publicznych●

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



Parametry techniczne

• Wysokość wynurzenia: 10 cm
• Wysokość obudowy: 15 cm
• Gwint:  gwint dolny 1/2"GW
• Ciśnienie robocze: 1,0 do 2,1 bar
• Zakres zasięgów: zależnie od dobranej dyszy
• Możliwość regulacji: regulacja kierunku łuku
Kompatybilny z dyszami statycznymi oraz rotacyjnymi Rain Bird, Hunter 1/2"
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