
ZRASZACZE ROTACYJNE

5004 -+ - PC-SAM - SS

CECHY
Solidna uszczelka zapobiega przeciekom 
i chroni wnętrze zraszacza przed przedo-

Dysze Rain Curtain™ zapewniają 
równomierną dystrybucję wody na 
całym zasięgu dzięki większym kroplom 
odpornym na wiatr umożliwiającym lep-
sze nawadnianie w pobliżu zraszacza 
Doskonała wydajność przetestowana na 
milionach instalacji
Szybka nastawa za pomocą samoprzepłu-
kującego gniazda ze śrubą do regulacji kąta.
5 lat gwarancji

CECHY OPCJONALNE
- Wszystkie cechy serii 5000 PLUS Plus 

(PL) Flow shutoff - Funkcja odcięcia 
przepływu kiedy zraszacz jest wynur-
zony w trakcie pracy systemu

- PRS (R) Wbudowany regulator ciśnienia 
obniżający jego wartość do 3,1 bar 
wpływa na redukcję zużycia wody, 
równomierną pracę wszystkich zrasza-
czy oraz eliminuje problem mgławienia

- SAM Seal-A-Matic Zawór zwrotny
- Obudowa tłoka wykonana ze 

stali nierdzewnej (SS) zabezpiecza 
zraszacz przed skutkami wandalizmu 
na obszarach publicznych (dostępna 

- Purpurowa pokrywa (NP) dla systemów 
wykorzystujących wodę niepitną

SPECYFIKACJA

Ciśnienie: 1,7 do 4,5 bar
Przepływ: 0,17 do 2,19 m3/h
Kąt strugi: 
-  Dysze Rain Curtain™ o standardowym kącie: 25°
-  Dysze Rain Curtain™ o małym kącie trajek-

torii: 10°
Dolny gwint wewnętrzny 3/4

OPCJA
Dysze serii MPR znacznie ułatwiają projekto-
wanie systemu oraz instalację zapewniając 
dopasowaną dawkę opadową w zakresie od 
7,6 to 10,7 m niezależnie od ustawionego 
kąta i zasięgu dla zraszaczy znajdujących się 
na tej samej sekcji. Pasują do zraszaczy wersji 
5000 / 5000 Plus / 5000 Plus PRS.

SERIA 5000
Ewolucja w świecie zraszaczy rotacyjnych. 

Najlepszy zraszacz rotacyjny na świecie.

Wersja
Plus

Zakres
«PC» regulacja w zakresie 
40-360 stopni
«FC» tylko 360 stopni

Model
Seria 5000
Wynurzenie 4''

Opcja
S=SAM

MODELE
Jednostki sektorowe (PC) sa regulowane w zakresie 
40-360°.
Jednostki pełnozakresowe (FC) pracuja tylko  
w zakresie 360°.

5004PC30: Sektorowy 5004.
5004PCSAM30: Sektorowy z zaworem sto-
powym SAM.
5004PCR: Sektorowy z regulatorem ciśnienia 
i dyszą 3.0
5004+FC: Pełnozakresowy 5004 Plus.
5004+PC30: Sektorowy z dyszą 3.0 5004 
Plus.
5004+PCSAMRSS: Sektorowy z tłokiem obu-
dowanym stalą nierdzewną, zaworem sto-
powym SAM i dyszą 3.0.
5006-PL-PC: Sektorowy.
5006-PL-PC-PRS-SAM: Sektorowy z tłokiem 
obudowanym stalą nierdzewną, zaworem 
stopowym i regulatorem ciśnienia
5012-PL-PC: Sektorowy.

AKCESORIA 
Śrubokręt do regulacji

Seria 5000

 
5 do 26 mm/h

 
1,7 do 4,5 bar

0,17 do 2,19 m3/h 
3,0 do 36,6 l/min

 

10,2 cm (4“) 
15,2 cm (6” ) 
30,5 cm (12”)

18,5 cm (4”) 
24,5 cm (6”) 
42,9 cm (12”)

3/4" (20/27) 

Jak określić

5000  (PRS) 

Regulator ciśnienia (PRS) 
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4,1 cm

Śrubokręt do regulacji

Opcja
Obudowa 
tłoka ze stali
nierdzewnej


