I-40
Zraszacze z głowicą przeciwną
MONTAŻ DYSZY
1. Włóż plastikową końcówkę klucza Hunter w gniazdo służące do unoszenia wysuwanego zraszacza. Pociągnij
klucz do góry aby uzyskać dostęp do gniazda dyszy. Aby bezpiecznie unieść zraszacz użyj
2. Za pomocą stalowej końcówki klucza Hunter, poluzuj śrubę mocującą głowicę/ śrubę służącą do regulacji
zakresu pracy (Rys.1). Jeśli dysze zostały już zainstalowane, można je wyjąć poprzez puszczenie wody lub za
pomocą płaskich szczypiec.
3. Włóż odpowiednią dyszę w gniazdo. Należy pamiętać, że gniazdo dyszy jest nachylone pod kątem 25º.
Następnie dokręć śrubę mocującą/ śrubę regulującą zasięg pracy dyszy (Rys. 2).
4. Wsuń dysze o odpowiednim kolorze do gniazda. Dysza powinna być zainstalowana w taki sposób, aby obręcz
dyszy pokrywała się ze śruba mocującą. Należy pamiętać, że gniazdo dyszy znajduje się pod kątem 25º.
Dokręć śrubę mocującą na tyle, aby utrzymywała dyszę ale nie blokowała elementów zraszających dyszy.
Promień tylnej dyszy nie może być skrócony.
.
Gniazdo regulujące głowicy przeciwnej

Prawidłowy montaż

Model

Gniazdo dźwigni
Śruba służąca do regulacji
i mocowania dyszy

Wskazuje
samoregulujący
się twornik - VStat®
Rys. 1

Przepływ
wody

Prędkość obrotowa dla jednego pełnego obrotu

I-40-36S-ON = 3 minuty (w przybliżeniu)

Rys. 2
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Dysza I-41-ON
Kolor
dyszy

kodu

Dane dotyczące osiągów
Promień

Szary

Dysza I-41-ON
Dane dotyczące osiągów – system metryczny
Kolor
dyszy

kodu

Ciśnienie Promień

Przepływ

Szary

Czerwony

Czerwony

Ciemno
brązowy

Ciemno
brązowy

Ciemno
zielony

Ciemno
zielony

Ciemno
niebieski

Ciemno
niebieski

Czerwony

Czarny

Dane odnosza się do testu przeprowadzonego przy
sile wiatru równej zero. Promień może być
zmniejszony o 25% za pomocą śruby regulującej
(może to jednak spowodować nierównomierny
poziom zraszania).

Dane ciśnienia, prędkości przepływu i promienia dla
tego produktu zostały określone zgodnie z normą
ASAE S3981.
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